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 عبارلا عبرلا

 ينعا

 ةليل و ةليل فلا باتك

 امومع ىع دي

 برطلا ثرويو ةهاكتلا نمضتي امم برعلل يلامللا رامسا

 هلمكم 0 هعبط حدك

 ةي دنهلا كلل امملا ىف

 ةيرصملا رايللاب تبتك ةغسن نم .الوقنم يبرغلا يلسالا هناسل يف

 همانهاش عبط يذلا ناكمرنرط رجت# موحرملا لنهلا ىف اهدرواو

 رع ةعساتلا ةثاملا نم نيعبرالا ىف نامزلا اله لبق

 ةيديسملا نينسلا نم

 ( م٠4 ةنه





 كيتا يم ثلاثلا دلج !سر«فاذه

 ايل فلا

 عم يرحجلا داب دنسلا كياكح

 عبس اهيف و لامحلا ىاب دذسلا

 ... . ني تاياك

 .. سيح ىرلولا ةرفملا اا

 .. .. ةيناثلا ةرفسلا ةباكح
 .. .. ةثلاثلا ةرغسلا ةباكح

 . ةعبارلا ةرفسلا ةياكح
 ... ةسماخلا ةرفسلا ةياكح
 .. ةسداسلا ةفسلا ةباكح

 ةعباسلا ةرفسلا ةياكح

 ناورم نب كلملا دبع ةياكح
 ةنظلسرما يف هنلو درب اكا عم

 تاي اكح اهيفو ناميلس اذ ديس

 لهس نب بلاط رابخا ةياكح

 ناب ةدنع كلاملا دبع ريزو
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 نم مقامقلا ىف سوبح“ نجلا

 مقامقلا هله دجوتو نامهملس لهع

 قيدصت و ىنادوسلا ر# يف

 . .. هل ينايبذلا ةغبافلا
 ةريزول كلملا دبع لاس را ةباكح

 نب بسلاط ةيخأ قولأ لاس

 2 رضمو 4 زيزعلا كددع

 ناورمم نب زيزعلادبع باثك ةياكح

 برغلا ىفرصن نب ئءنوم ىلا
 تسلاط ريز ولا عمم رفاهي ىناب

 مقامقلا فكسلط ب ىف لهس ىب

 ه6 00 ه٠ ةئنامياسلا

 حمم رصن نب ئسوم رعس ةياكح

 هدخاو لهم نوب بلاط ريزولا

 سودقلا ىب دمصلا دبع ميشلل
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 قيرطلا ىلع ةّلديل ىدومصلا

 نب شوك رصق ىلا مهلوصو و

 دمصلا دبع ةءارق و داذش

 ىاع ةبوقكم يلا تايب الا

 ... .٠.٠ رودقلاو باوبالا

 نم سراف ىلا مهلوصو ةباكح

 رجح نم !دومع مهني ور ةياكح

 هطبا ىلا صئاع صخش هيفو

 ةنيدم ىلا مهلوص و ةداكح

 فيك افناب مهترواشمو ساحنلا

 .. اهيف لخدن

 روس قوف لجر دوعم ةياكح

 هيمرو هدفك قيفصت و ةفيدعأ١

 كللدك و ةنيدملا ىف هسفنل

 عاارلا و كملاثلاو ىناثلا

 الجررشع ىنثا ىلا سماخلا و

 دمصاأ| ددع مخيشلا دوعص ة4باكح

 ةنيدملا لاغقا معةفوروسلا ىلع

 . .. اهيف ركسعلا لوخدو

 لهس ىنببلاطردزولا تدوم ةياكح

 رحدلا بورق لج لولا مهلوصو و

 نم ةيناميلسلا مقامقلا لوصحو
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 كلا مهعوجرو نادوسلا كلام

 ناو رم نب كلملا دبع دنع

 يف قزر يذلا كلما ةياكح

 ثاياكح اهيفو ادل و هرمع رخآ

 كلملا مادث لوالا ريزولا ةياكح

 .. .. ردءاسنلا ديك نم .

 نم كللملا مادق ةيراجلا كبباكح

 .. لاجرلا ديك

 كلملامادق يناثئاريزولا ةيياكح

 ا 7 تاكو كرك تام

 نم كللملا مادق ةيراجلا ةياكح

 7551+ نارا نيك

 مادق فملاثلا ريزولا ةياكح

 .. ءاسنلا ديك نم كللحلا

 كللملا مادق ةيراجلا ةياكح

 00000 هلامرلا ديك نم
 كللملا مادق عبارلا ريزولا ةياكح

 06 هب فاينخلا كيك ىم

 نم كللملا مادق ةيراجلا ةياكح

 بالس © © . مه ل اجر - !| ليك

 مادق سماغلا ريزولا ةياكح

 . . ءاسنلا ديك نم كللملا

 كلملا مادق ةيراجاا ةياكح
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 ... لاجرلا ديك نع

 مادق سداسلا ريزولا ةياكح

 . ءاسذلا ديك نم كللملا

 نم كللملا مادق ةيراجلا ةياكح

 هايس سمتاولا

 كلملامادق عباسلار يزولا ةياكحح

 5 دلو ءاسنلا كوك نم

 كاملا مادق كلملاى با ةياكح

 .. ةيراجلاو ةحبسلا ةثارزوو

 مهطسواو ملاسهمسا مهربكا ةثلثدالوا

 . تاراكح اهيفو

 عم رمءرجاتلا نبا ردروج ةياكح

 . ةعاو هةيوخا

 زابخلا عمرمع نبردوج ةيباكح

 يبرغملا عمرمع ىبردوج كيباكح

 مالسلا لدع ةمهاأ يدلا

 ىبرغملا عمرهمع ىبر دوج ةداكح

 .. .دحالا دهع |همسا يذلا

 يورغملا عمر مع ىبردوج ةياكح

 دمصلا دبع ةمسأ يذلا

 دمصلا دبع عم ردوج ةباكح
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 دمصلا ددع حمردوج رفس ةياكح

 ساف ىلا ل كومشلارنكودتف لجال

 دمصلا دبع عمر دوج لوضر كب اكدح

 لدرمشلازذكهجكفو ساف يف

 ساف نم ردوج عوجر ةياكح

 جرخلا عم ةها دذع هلوصوو

 كا د قي د دمرملا

 سيئر دنع هلردوجةوخا عيب ةبياكحح

 هلاموةجرخامهذخاو سدوملا

 ةلودلا سدش كلملا ذخا يب اكح

 امهفجسرود وج ةرخا نم جرخلا

 عم ةكم ىف ردوج ةاقالم ةياكح

 ةئاطعاو يبرغملا دمصلاد دع

 داك لييففتولل ع هل متاخلا

 رصم يف ردوج لؤصو ةياكح

 ةيوخال ةجحارخاو هما دنع

 نجيسل | نم

 ةهج نم ارصقردوج ءاذب ةياكح

 ةدحاو ةليل يف متاخلا م داخ

 يايا البلا يي فكياخ

 مداخ مزهوردوج ىلع ةلودلا

 ..ا .م..  هركسعل ردروج
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 ردوجل ةلودلا سمش ةعاطا ةباكح

 ردوجاهتنب كلملا ميرزت ةياكح

 ميلس و ردوجل ملاس لق ةياكح

 ةجوز لققو اناطلسوهراصو

 ء.0 ..20 ..  رملاسل ردوج

 يذلاةدلوررمدذك كاملا كي اكح

 تاياكح اهيفو بميجع ةمسا

 رم دنك هيبال ببيجع لتقف ةياكح

 ريذحت و بميجع اير هباكح

 ةيراجلا ةجارخاو هل نيرجعملا

 ةباغ ىلا هيبا نم لماحأ

 ةباغلا ىفدلول ةبراجلا دارت كني اكحح

 امه ذخاو ابيرغ هلاهتيمست و

 هتيب ىلا اسادرم

 ةيراجلا عم سا كم هيوزت ةياكح

 كلولا هذم اه كلوت و بمدرغ ما

 بميرغلاتقو ليللا ميهس ةمسا

 نب لمجلا عم ليللا ميهسو

 هل بيرغ لدق و ةموقو دجام

 ةيدهم ىلع بيرغ قشع كبي اكح

 سا درم ةداراو سادرم تذب

 2. ا 2 وفرع ليقل

 قدح هموك ساورمرمإ هيطفت
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 كفو دجام نب .لمح حا

 رسالا ىم ةمسوقو سا درمل بيرغ

 لمح موق' بيرغ لتق ةياكح

 ؟1رضشيربناو هجلم.ىب

 نم ةيدهمل بسيرغ بملط ةكياكح | ممو

 موس
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 8 هنم بهولظ و سادرم
 ..  لوغلا نادعم

 نادعس لتقل بيرغرفس كيلاكح | مب

 خيش دي ىلع همالماو لوغلا
| 

 دس دعب دراو ةئامكلت ةرصع

 نكذع ليللا مههس لوصو ةياكح ممارس ما
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 اضيا ةمالساو بميرغ

 لوغلا نادعسءاذباةبراحم كياكدح

 بورهو ةعيرالا ةرسأو بيرغ عمم

 هيب ال ةرابخ ١و مهنم دحاو

 مهئافباعم لوغلا نادعسرسا كبي اكدح

 اعيمج مهمالساو بميرغ دذع

 جات رخف عم بيرغ ةاقالم 4يباكح
 نصح يفروباع كللملا تنب

 :/ , لاؤشلا نادعس, دقع اصاص

 جائرخف عم بيرغ ةاقام ةبباكح

 2 5411 قضت غامقهاو
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 جانرخف عم بيرغر فس ةياكح
 روباش كللملا [!هيِف !كالب ىلا

 هدجوز وروباسكللملا نزح كي اكد

 اهل امهشيدعتو جاترخف دقف ىلع

 لتقو قيرطلا عطاق جارجلا ىب

 ..  ةموق مالساو هل بسيرغ

 موقا بسيرغ صيخرت ةياكح

 لوغلا نادعس نصح ىلا مانضمصلا

 عمم بييرغ لوصو كباكح

 روباش كللملا دنع جاتر ديف

 مهحرف و موضعب عم مهتاقالم و

 بسعلو بيورغ عم جاترخف

 هنيلغو همادق مصرلاب بييرغ

 6 جاتر خف ١ هتاف

 ميهس ةيخاعم بيرغرفس كب اكح

 ٍيجع لاتقل لبجلا لوغو
 . .« . قارعلارد'

 م 8ع
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 بيجع دنع سادرم حارر ةيباكح ١

 بيج“ لدق و تسيرغ ما عم

 عم بسيجع ماورو بيرغ مال

 .. «نسادرم تثنب ةيدهم

 ةريزجلا ىف بيرغ لوصر كب اكح
 امهفراعثو غمادلا كاملا ةمعدنع

 ةبع نم ةعامقساو امهضعب عم

 بيج#ع هوخا .ابلتق هما نا

 لباب يف بمدرغ لوصو ةباكح

 تكلمج كلاملا عم هلاققو

 ةميزهو هل لدجلا لوغرساو

 ةموقو كلمج مالساو ةركسع

 ةركسع عم بودرغ لوصو ةياكح

 ةيخا عم باتكلا هلاسراو ةفوكلا

 لاققو بيجعيولا ليالا ميهس

 ركسع لاذقو بيوع عم ميهس

 ب ذة دونر خو يوبع ا

 بيرجع لدع رايس ةقرس ةياكح

 بدرغرساو ةةميخ نم برغل

 بيج دنع لوغلا نا دعس و

 بيجعاليللا ميهس ةنرس ةياكح

 لبجلا لوغو بيرغل ةكفو
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 م48 هل نافرمج لتقو نيملسملا خمادلا كللملا لوهو و بيرغ

 ىلا مهلوصوو رافكلا ةميزه ةباكح ةلاتقو بيرغ دنع ركسعلا عم

 كللملا_ىب ناجروقلا عم بمروع ةالوملر ايس ةئرس ةيباكح

 لبجلا لوغ لوص وو دذاج ةفوكلاهلوصوو بيرغ ةميخ نم

 مؤم ىناجروقل ناقرمجح لدثق و مم بيرغ لاتقل ركسعلا ةعمج و

 ركرك نب دنلج جرورخ ةياكح | 2 عمادلا كلبلا لانت ةياكح

 بورهو ىيملسملا ل انقل بيج“ ر كسع عم بيرغؤر كسع و

 .' ركسعرسأ و هدذع: نم بيجع لوخ دو بيجعر كسع ةميزه و

 هصالخو لوغلا نادعست دذاجأ م/م هةلها مالساو ةفوكلا ىف سيرغ

 هركسع لئلا ةلوضوو مهيدي نم لاح ىنع بيرغ رابهتسإ ةباكح

 هركسع عم بسيرغ لودوو ةءامتساو ةيدهص ةةنبو سا درم

 موال .. .. ىيملسملا ةناعال قيرطلا . عطاق .ناقرمج . نإب

 كذع هباثك بيرغ لاسرا كب اكح ةديرذ ىدجبسو سادردمت ىلدق

 ميهس هيخا عمر كرك ب دذلجلا ناقرمج عم بميرغ لاقق و
 هقيراح#و ملصلا هلوجق مدعو دي ىلع ةمالسا و ةدخع دساو

 ةركسع نوب نمو هل ليللا مههس دذع كمي“ لوصو ةياكح

 تسميرغ كلاملا مادق هناهتاو تبسدرغر غم و ركرك س دنلجلا

 راعكلا ركسع يف هتديكم و دنلجعلا داب ىلا بيجع كيل

 دزلاجل بميرغ كاملا لتقو نامع ضرا بد اص رك رك نب

 | دعا اةءا الو ركرك نب دذلجلاريز و لاثقو ىميلا و

 كذع مههسو بسدرغ ره ةباكد ركسع عمدرماوج ةمسأ يدلا



 مالساو نجلا كلم شعرم

 + .. بسير دي» سلع ناو“

 كلملا نم بيرغرابختسا ةياكح

 هل اسرا و ةركجتب ف شعرم

 فشكىل . ىنمهلا ىلا ني درامل

 بيرغ ركشع رابخلا

 نيذللا نيدراملا "لاتت ةياكح

 ناج روقلاو ناجامكلا امهمسا

 مهل امهتميزه رراقكلا ركسع عم

 هنا تسدرغ ركسعل امهزادخا و

 كللملا دذع ةيفاعو ريخب

 امهعوجرو ناجلا كللم شعرم

 ةميزهب امهرابخاو بيرغ دنع
 مهركسعب ورافكلا

 كاملا عم بيرغ يرفت كب

 حوذ نب ثفايةني دم شعرم

 نجسو قحاملا فيسلل ةذخاو

 كللمأ| ناقرب دنع شعءرم

 بيرغ لاتقو ةليحلاب همع ىبا

 ةدذع ناقرب رساو ناقرب عم

 ناقرب نابلع ده : ند ةقياكحم

 ةذبراح و رئاسعلا ةعمج و ةل

 ةبلغو امهركاسع لاتقو بيرغعم

 بوردو ةركسع ئلعبيرغركسع

 ديعاستا كبح ولا :نافرب

 بيرغ لوخدو قرزالاكلملا

 ماا

 قيقعلا ةئنيدم ىف شعرصو

 نان ا نهاذلا رضكو 2

 كامل اب ناقرب ةراجتسا ةياكح | ”ا'

 بيرغو شعرم اورو فرزالا

 ناقوب عمم بيرغ ةلئاقمو هداخ

 هلتق و قرزالا كلاملا و

 شعرم لوخدو امه ايا

 ةي اورو قلبالا رصقلا بيرغو

 تدب حابصلا بكوكل تيسورغ

 اهيلع هقشعو قرزالا كلملا

 برغر فس و اهعم ةجوزتو مار

 ةدلب كئأا

 برق ىلا بسيرغ لومر ةيباكح
 ىنيدراملا نص ةعامتساوهقخي دم

 بوره و رافكلا ركسع لوصوب

 دذبلا تلام دنع بميو#

 هذبال نافكرط لاسرا و ناذكرط مسا| ع

 حاورو بسيرغ لاكقل هاشدعر
 هه 00 كني 5 5

 5 !) وع
 ناجروقلاو ناجليكلا ظ ئاع

 رع

 مسام اع



 بيج“ عم هلافقو اهيف هعوجر و

 مرعإ اهيل تنم ةميزهو امهل هاش دعر عم ةلاتقو بيعت نرساو

 دنع ةاشدرر ركسع لوصر كبياكح لاذقو بيرغ دفع هاش دعر رساو

 لاسراو رخاسلا ناريس ةيخا هاشدعرركسع ةميزهو امهركاسع

 لائقلر محالا كللملا ناريس مما .. هاشدعر مالسأو ةركسع نمو

 لاسراو هلبيرغ ةميزهو بيرغ دنهلا ىلا بير:رفس ةياكح

 زوغضغ ةروص يف عراعزلواريس هامش دعرو نا دعس و ناقرمجلا عم
 هبذناقتا و ! بيرغل هجينبتو ناجلبكلا ربط ىلع نها وكرو

 بيرغل ةيمرو ناريس دنع هيلا ْمههوصو و ىناجروقلا و

 نا وقار ووك بيرغ لعجو ناذكرطل .مهلققو
 مهكلم دذع مهنايتا و هل بكرملا هموق اع اناطلم هاش دعرل

 7” لاقلا لج »2 ىلا ةعامجلا عم بيرغ عوجرو

 بيرغل لزلزم نب لازلز لح كيب اكح اهباي نولع بيجع بلصو ةفوكلا
 مذصلا عم هلمح و ديقلا نم م8 ةيدهم سرع تيرغ لمع و

 ةيبا نذع ةلوصوو ةمالسا و ناجروقلاو ناجليكلا نايت كيباكد

 درامل.لزلكزهرما و لزلزم بدرغ مادق مجععلا كلام متسرب

 ىداو ىف بميرغ كلالهب ةرابخاو بييرغ دي ىلع ةمالساو

 كراملل بيرغ لكقو راذلا مقسر لاقق و جاترخف تومب

 برغل رخآ تيرفع جارخاو مهيلع ةةبلغو مجعلا ركسع عم

 ةريزجلا كاتى م ةهلهاكىلع ركسع عم بيرغر كهع لاتق و

 راذلامهس نم ثيرفع توم و ةيلع بيرغ ركمع ةباغو روباس

 رحجلا ىف بيرغ قرغو يجم و هدنع روباس رسا و
 موزع لبجلا هعرلطو هنم هجورخو نبا وزاريش كللم هاش درو



.. 

 دلي ىلا يسسرغ. لومو كي
 اهدنع هرساو داشناج ةكلملا
 لوصو و اهركسع عم ةهدلتاقم و

 ةعلملل هلئقو بيرغ دذع ,لازلز
 امهعوجرو اهركسعل و هاشناج
 ا لازلز ناب بلل

 هنيب ىلا بمدرغ. لوصو ةياكح
 وه ناكو هدلب لوح ركسعلا ةتيورو
 نم يذلا ةامشدارم ةذباركسع

 ةعم اسبر ةلتاقمو جاترخذ ىظب

 هنابهقفرعمو هدذع هاش نارصرساو
 ب يسوع
 هذباور وباسل هباصو ياترذف عم

 يسيقلارمعم ىبهللا نبع ةياكمح

 . نابجلا ىب ةبدع عم

 عم نامعتلا ثنب دنه كياكح

 ا 2

 عدس مرشب سب ةميزخ ةباكح

 ...  ضايفلا ةمولغ

 كيل ولا عم بتاكلا سنوي ةياكح

 ٠. ديعلا يأو لهس ىب

 تانبلا عم ديشرلا نراه ةياكح

 فثماث نع ىعمم الإ ةداكح

 مم

 ساب

 مم

 مال

 |م”ا/ ع

8 

 مى[

 .. ديشرلا نوراه مادق تاذب

 مبيهاربا قعسا يبا كيياكح

 .. ةرم, يبا عم يلصوملا

 ديشرلا نوراه ةفيادلا كيباكح

 يردعلا رممم نب ليمج جم

 ىئتف يع. همادق هتياكحز

 هديت وزع ر ةربذع يقي بم

 نع ةيراعم دنع ىبارعاا ةباكح

 .. مكحلا نب ناررم روج

 مآ دو عيلخلا نويصسح ةياكجح

 ةأرما قشبع نيم ديشرلا نوراه

 ... ...  ةرصبلاب تناك

 ميه اربا ني قبس كيباكح
 .. نئمعاو ةيراج عم يا هوملا

 ىتغلا عم قحسا نيميهزربا كب اكح
 كلملإ عمربزونارماع يبا كيب اكح
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 ىندح و فندلا دمحا ةكداكح

 ةياصنلا يسنير عم يامرش
 .. باياكح ابيفو اهماو

 ينيز ما ةلاتحملا ةليلدن ةياكح
 شبيو اشلا ةأرعا عم ةباصنلا

 رامحلاو غابصلاورجاقلا نباو

 ممم

 ما

 موا

 ركل

 عمم

 ع

 ماعاا

 ععااع

 عا



 يدوبيلاو راجنلاردنباش نباو

 ةجوزو  يبرخءلا نيزدلا و

 0 يوذدجأ| 1 يلاولا

 دمحاعم ةباصنلا بنيز ةيباكدح

 .ء.2 2..  ةهقعافمج و فئدلإ

 بفيز عم ناهوش نسمح ةياكح

 ره ا ايا قولا

 ابدنم ةفيلخلا ءاطعا ةياكدح

 اهتنيلو ةلاقدملا ةليلدلا لحل

 هان ا شما

 يرصملا قبيزلا يلع ةياكح
 ءاقسأ | عم فندلا دمحأ ىبا

 هلوصوو دادغب ىلا هيوم و

 عم هنصقو فندلا دمحا دنع

 ةليلدلا اهم و ةباصخلا بذيز

 ناموش نمسح ميلعقب ةلاقحملا

 كلائمسلا قدرز عم هكصقو

 طيقللادمحا و يدوبهلا ةرزع و

 يرصملا قببيزلا يلع لودصو و

 ا ل اولا ا ا

 هاشرظعالا فيملا كلمنا ةباكح

 ريشدزا قشع و ريشدزا ةذباو
 ١ ايف .

 كتنذب سودنلا ةوي> ىلع

 عمو

 معرمو

 اوخ ىاءريزولا ةليدح ةياكد رعرع م

 عرعرع

 لودر ورداقلا دبع كلملا

 اه دلب ىلاربزولا و ريشدزا
 ةروص ىلع ناكذلا ىف ةسواج و
 زوجعلا عم هتائالم و رجاتلا

 ١
 لاسراو سوفنلا ةويح ةياد

 ١
 سوفذلا ةويح ىلااهعمراعشالا

 ىىلعاهبضغوراعنثالاب هلاهباوجو

 نءاهقياد جارخارةيلعراونياد

 تاياك> اهيفراهلاهبرضر اهدذع

 يي
| 

 نسؤففلا# ريح ١١ نانسي

 ري مقص و هعم ةدقداصمو

 اهبلط و زوجعلا ىع سوفنلا

 ىذر يشد زا ءافنخاو اهدنع

 ناتسبلا ىف اهكيج<و اهناقسب

 رصقلا اهقيةورو زوجعلا عم

 نانسبلا ريوصتو هقيوزتو

 روهطلا و كلرشلا و نكايصلاو

 ريطاارذع اهدنع ةيادلا نايبو

 صمياخت ىلا ةدوع مدعبركذلا

 اهقشعوريش ذزالاهقيورو ةريطلا

 امهقملاكم و امهتاقالمو ةيلع

 هل ةيادلا نايتاو امهتقناعم و

 عم



 عب ل

 سوففلا ةريح كيب يف

 اهدنع هسولجو ءافتخ الاب

 يفامهل يشاوطلا ةيئورو اسايا

 كاملل ةرابخا و دحاو شارف

 امهادقب ةرمار امهيلع هبضغ و

 عم ريشدزا با لوص ر ةياكح
 دبع كللملا داب .ىلا ركسعلا

 ريشدزال رداقلادبع كلفو رداقلا

 ةريطب هج وزت و هيلع ةدعلخو

 رهش#دزا حاورو هقنب : سوفنلا

 . .. .,. ةدلب ىلا اهعم

 كلم نافرهش كاملا كلي اكح

 ةيرحبلا ةيراجلا هئارشو ناسارخ

 عم اهملكت مدع و زانلج اهمسا

 اهلمحو كللملا عم اهمالكو دحا

 فيك مهناو اهتصق نايب و ةذم

 لجل اهرحسررججلا ىف نوروسي

 ر اهدنع ,هروضحر اهلها روضح

 ناسحا نايب و اهعم مهتاقالم

 اقالمو اهعم مهلكاراهغم كللملا

 تاياكح اهيف و مهعم تناملا

 ىلا زانلج لها حار, ةياكح

 ةيناث ةرم مهع وجر و مهن اطوا

 ذخاو اركذ امالغ زاخاج عضوو

 هحاور و مالغلل كلوا لاخملاص

 هب هنايتاو ةدوع مثر حبلا ى

 هنيمثلارهاوجلا كلملادثادهاو

 حاورل كلدلا نم مهناذيقساو ظ

 مهايا كللملا عادوو مهناطوا ىل 0

 تادبادلوا فلا يمت < ٠١

 بابرا ىلع كلملا فياحت ةياكح ظ

 مسا ردب نولعج# مهنا ةئاود ظ

 مسابردب .كيلقت و ةدعب اكلم ظ

 هداف وو هيدا ضرمو ةنطلسلا ظ

 بابزاو مسابردب نزح و ظ

 راذلج ةرواشمو هيلع هتلود ظ

 2 وزذ يذ ملاص هيخا عم ا

 مساب ردب عامقساو مساب ردب

 كنب ةرهوج فاضواب

 اهيلع هقشعو لدختسلا

 هلاخ و هما نع ةثافخاو

 هتدج ىلا ةلاخ عنم ةحاورو

 ملاصل ةرابخاو هما نذا ريغب

 ةيرمأل ملاص رابذاو هقشعب

 ةرهوج ىلع مساب ردب قشعب
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 ةرهوج ةبطخ يفدما عم ملام

 دنع ملاص جاورو هل اهتزاجاو

 لجال هتنب ةبطخ و لدنمسلا

 هرعاو هيلع هبضغ و مساب ردب

 معلاص براقا فينكن و هلئقب

 ةرهوج بور»و ل دنمسلا كم املل

 مسابردب بورهو ري زج ىلا
 ةرهوج عم هناقالمو اًضيا

 ةيلع اهرحس و ةيزجلا ىف

 ريط ةروص يف ةل اهلغج و

 مهابردجل. ملاض .شينفت و

 هفلخ سيس ا وجلا لاتم راو

 اهعامقساو هما ىلازانلج عوج

 اهيخا ىاع اهبضع و اهخبادقفب

 مسايردبل كايصلا كابظصا ةياكح

 ففعاشعوب روهظ قروض نيتؤهو

 كللملا ةجوز ةيرو كلم

 لاطباو روكسم هناب اهفرغت و هل

 هتروص ىلع ةعوجر و ةرحس

 لجال كللملا زيهجتو ةيرشبلا

 اهيف ةبوكر و اهسكزملا مسابردب
4 

 وع و ةريزجلا ىف اهراسكناو
 3-ك
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 لاقبلا خيشل ١ دذع ةرحسلا

 .ىلع ةرحاسلا ةكلملا عوج#و

 مسابردجت اهذخاو خيشلا ناكد

 اهتيب .ىلا خيشلا نذا نم

  وهيطلا عمابلهتيور و اهعم هموذو

 هرابخاو اهيلع ةبضغو كوسالا

 روغلا هل ةميلعت و خيشال

 مساير دب ىلع ةكلملا ةلربكم و

 ىاع ةكلملل مسايزدب لعج و

 هدم اهنا ءارظاو .ةلغب ةروص

 ةيلصالا اهتروص ىلع اهلعج و

 ىلع مهادرةلبل ةكلملا لعج و
 رابخاورظنملا ميبقريط ةروص

 نم لاقبلا خيشلل اهتيراج

 ةيراجلل نيشلا لاسراو هلاح

 ماييزفب م نع تييرغع ىلع

 ملام و هتدج ةشارفو رانلج

 صفق يف هذاب مهرابخاو ةلاخ

 مهنيج#ر ةرحاسلا ةكلمن|دنع

 مهصيلختو ةدلبلا كلت ىلا

 اكلم لاقيلا خيشلا لعجو هل

 ع 02 ا

 مسايردبعم مهنيج#و ةيراج|



 ةرهوج عم ةجيرزتو هدا. ىلا

 كئايم دمحم كلاب كياكح

 رابخالا ورامسالاب اعلوم وأ ناكر
 نمح ةمسار جاكلا عم ةثاقالمو

 اهليق عمسي مل ةصق ىنايثاب ةرماو

 ةكيل اممل .نكخ رما و .اهلثم

 فيس ةصق ىاهتاب ةسمخلا

 اهيفو لامجلا عيدب و كواملا

 ١ ليد نيا اا

 ةعبرالا كيلامملا عوجر كيباكح-

 لوصحو ةدقلا لوصح ىنودب

 فيس ةصق سماخل!كولمملا

 يف لامجلا عيدبو كلولملا

 هثامب خيشلادذع ماشلا قشمد

 دنع اهايا هنايتاو ةرشع ورانيد

 دنع نسح رجانلا نايتاو هديس

 كللملا دذع هتءارق و كلاملا

 .. ءهلاريزو كملاملال عج و

 فيس ةصق نوضم ةكياكح

 هنا لامجلا عيدبو كلراملا

 ىدسي كلمرصم دالب يف ناك

 ودزو هلو ناوغص : نب . مصاع

 ءاكبو ملاص نب سراف ىمسي

 8ا/<
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 قزري نا :لجال مصاع كلملا

 «,سرافر يزولا رابجتساو لل و هل

 جاورو ل ةربخو كمللملا نم

 كّراد ني .ناميلس دفع ريزولا

 ىقنابيلس كلم دنع هل ووو

 هلايخري ىب فأ لابققساو

 دؤاد نب ناميلس حم هتاقالمو

 لاح و هلاح# ريزولل ةرابخا و

 ةعص نمو ريزولا مالسأو ةكلم

 كلفال ناميلس ةراشب ةياكح

 ريزولا عوجو.و نيكباب كرثزو

 تكاملادذع ةلوصوو :دفذع نم

 نيدئولا ةراشبب هل هرابخأو

 نينابعذلئريزولاركلملا يصو

 امهمحل امهخدطو امهل امهلققو

 ريزولا و كللملا ةجوز لك او

 نبا امهدلرتو امهلمحو ةذم

 امهب كلملا و ريزولا حرف و

 بفيس ةذبا كللملا ةيمست و

 دعاس هذبال ريزولا و كلولملا

 اكلم هنبال كلملا لعج و

 هناكمب اريزو ةخبالر يزوئاو هناكمب

 فيسومادق كلماازاضخا ةياكح
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 رهملاو متاخلاو ةجقجلا .كواملا

 ةجقبلاو اهلل هذخار فيسلاو

 رهملاو فيسال هريزو دعاسذداو

 ةجقبلا كولملا فيس متف و

 عيدب ةروص ءابقلارهظ يفهفي"ررو

 هئاكب و اهيلع هقشعو لامجلا

 ةيبا كلملا رماو ةضرف و

 مهرابخا و ةتاوا دمب .ءاموحلل

 ةويصنو قشاع . هثاب. كألملل

 هرغسو اهل هلؤجق مدعو ةلاثللملا

 عم هتاقالم و نيصنا كالب ىلا

 راصكناو نيصلا سم ةرفشو هكلم

 دعاس و  ساذلا 'قرغ و ةبكارم

 دبل: لبا ويباهقابلاو قزيزو

 نضعب عض ةرزرنسب وولاء ةليصوأو

 ىلع درام بوكرو كليئامملا

 ةريزجلا كلت نم ةبررهرهمداخ

 همداخأ لوغلاذخاو ىرخا ىلا

 ةريرج ىلا ةبورش و تكلائه

 ضعب عم ةسبحو ىرخا

 جوذزلا كلام دنع ةكيلامم

 كلله لاسراو صفقلا ىف

 كباملا فيسلةنخب دذع جونزلا

 ظ
 ظ
 ظ
 ظ

 اهقشعو هكيلامص ضعب عم

 بورش و تلواملا فيه ىلع

 هكيلامم عم: كراملا فيس

 لكاو اهدنع ىم كلفلا ىف

 !ننرقلا ةريزرج ىلا ادرفغنم

 مهئلم دذع هبئاضم نايبو

 ةكفايضوبسنالا ىنف ناكيعدلا

 امهمادق ىورقلا_صقر و هل

 ىلا هلوص و و دورقلا ةريزج

 ةيلع مرذ يس فكمفاي رصق

 امهضعب لاؤسو رصقلا ىف

 نايئبو امهلاوحا نم ضعب نع
 اههطتخ |اتيرفع نا نوداذ ةلود

 ةسوبح“ يهو اهيبا ىنالب نم

 تكتلواملا فيس :نايب و دنع

 عيدب ىئاع ةقشع و هيئاصمب

 نوتاخ ةلودرابخإو لامدلا

 عبدبا ةيعاضر تمخا اهناب

 حرر ناب اهرابخاو لامجعلا

 روهصع ةلصوح يف كثيرفعلا

 ؟



 ةبلع يف قملا و ق> ين

 .قيدانص ةحبس يف ةبلعلا و

 هج ارخاو رحبلا ىف: مهلكو

 تيرغعلل هلققو ر حدا نع ةدورل

 عم ناكملا كملاذ نم ةبوره و

 كلافلا ىلع ىوتاخ ةاود

 ةلود مع ةخيدم قولا. امهلوصرو

 كولملا ىلاعهمسا يذلا نوتاخ

 امهعم ةتاقالمصو امهل' ةباطو

 كرلعلا جات هيخال كابخاو

 يعمد با
 نوتاخ ةلودا ةهدخبا و كلواملا

 ةدذي ذم لولا كولملا فيس و

 ةريزو عم كرلملا فيس ةتاقالمو

 ئرجام دعاس ىنايبو دعاس

 .. همادق بئاصملا نم ةيلع

 ةيئرل لامجلا عيدب ىرجم كيباكح

 اهضالخةصق عامتساو نوتاخةلود

 قرزالا كاملا نبا دنع نم

 كلواءلا فيس ةعاجش ركذ و

 هيبس نار هيلع هقشعر ةكسحو

 عرضذتو اهترود هيف يذلا ءابقلا

 ماكنت ناب اهمادق نوناخ ةلود
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 اههبجو هيرتو كلولملا فيس عم

 !ذبل اهلوبقو اهرطاخي لجال

 كولملا فيه .لوخ دو مالكلا

 ةلود ناتسب ىف دءاساو
 اك

 لامجلا عيدب حجو نوتاخ

 امهجرغت و اهناقسب يف اهعم

 امهبعل و امهبرش و امهلكا و

 راعشالا كراملا فيسداشناو

 عيدب رظن عوقوو امقشع يف

 اهبلطر ةفاطلا نم هيلع لامجلا

 ةلود افورعت و اهدنع هل

 وه اذه ناب اهمادق نوتاخ

 هه ه8 فكواملا فردوس

 كواملا فيس 5 دغاعم ةياكدح

 ردغلا مدعب لامجلا عيدب عم

 رخآلا ىلع نح اراقخمل نابو

 ميلعت و ىناجلا و سنالا نم

 كرلملا فيسا لامجلا عيدب

 اهيبا ما اهتدج دنع ةحاورب

 لخد |!ناف مرا ناكسب يف

 اهتيراجل اهميلعتو لعغي اذام

 |ذام ور اهدنع هيدت اهناب

 اهتدج دنع ل عفت !ذامو لوقت

 كرعاب



 كراملا فيسل ةيراجلا ىلءخو

 زوجعلا .كذع هل اهل اصياو

 فيس ليجقت و مرا ناقسب ىف

 ةعافش و اهيلعفل فواملا

 كلام ىبا هناب هدخع ةيراجلا

 جاوزلا ديري وهو كولملا نم

 اهيا يهبو لامجلا عيدب عم

 كد ١ هدو تم 1 ف ةيضار

 لامجلا عيدب ةدج ذخر ةباكح

 كولملا فيس نم قاثيدلا

 لامجلا عيدب عم دردغ مدعب

 بء١ لايهش اهنب ال اهبلطو

 ةفرعمب ةرواشملل لامجلا عيدب

 6. الا ايل ىإ ةيراجلا
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 مادق كرلملا فيسرارقا ةباكح

 لذق هناب قرزالا كلاملا مادخ

 ةرماو ةمادق هل مهدخاو ةخدا

 مدعب ةدارما نم ريما ةعافشو
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 همبحو ها كللما١ لوبقر هلق

 لامجلا عيدبال دج عامه هدذع

 اهنبال اهضيرعت وربخلا اذهب

 كلاملا عمهقلتاقم ىاع لايهش

 فيهس صيلخت لجال قرزالا

 ركسعلا لايهش لاسراو تواملا

 ةميزهو قرزالا كم املا ىلع

 دنع ةهبح.و قرزالا كلاملا

 قائيملا ةذخاولايهش كللملا

 نم. هخبا صاصق دخا مدعب

 ا ون نوي كلبلملا. تفيس

 لايهش كللملا ذخا ةباكح

 كللملا دفع نم كولملا فيس

 عيدي,عم. هجارزق و. قررزالا

 نرتاخ ةلود ميوزت و لامجلا

 بولملا بفوسريزو دعاس عم

 (مهعامتجاررصم ىلا امهحاورو

 |44 بسميدنرس ىلا امهعوجرو ةعمج
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 ةيبرعلا صصخ و * كتاغللا فانصاب ناسنالا قطنا يذلا هلل لمعلا

 لثزنا يف تاغللا يب نم اهافطصا و. تاعاربلا عاوناب ةنسل الا رئانج فا

 * نانجلا لهال اهابتجاو تاحلاصلا تايقادلا نم اهلعج و * نآرقلا

 ملكتو * باطخلا لصف و نايبلا عصف اب صتخا يذلا هلوسر نئلع ةولصلاو

 ارابتعآ نيلوالا تاياكح ناك املف دعب و * باوصلاب قطن و نايبتلا خلبأب

 نيعلاصلا نصصصق و * نيقح اللل ةربع نيقباسلا تاياورو * نيرخأالا رمالل ْ'

 نع ةرجاز ةعنام نيحلاطلا زابخاو * تاربملاو تاريخلا ىلا ةقئاس ةيداه

 * ةرئز ءرافسا فنصو * ةريثكب تك اهيف فلا لقو * تائيسلاو تايهنولا““

 تاياكحلا ىلع ةلمتشم ةغيدص ئه ةليل و ةليل فلاب ئهسملا باتكلا اهنم

 باكحا اهيد ابوي لغتشيو د رهاوظلا بابرا اهرهاوظإ لاتست ىتلا 3

 ١



 لامحلا داب ىنسلا عمايردبلا داب كنسلا ةياكح ع

 ةقنداحاب للعتيو * مومهلا ىن عقو نم هذاؤحا اهصضقب عف ل ةسبو * ر رووا

 *ررمالا بقاوع ينرظن هل نم اهيناعمب ربتعيو * مومغلاب ئاقبا 7 «سفف

 داوإب نوما اههادأب بدأتيو «روشنلا موي فاح نم اهتاظعومب ظعتيو

 فوتوال 9 نم اهتاملكب ظتحاو * هيبدإلا مرذعلا يف ةس هرامملا

 ةرصبت و * ربتعا نمل ةريغ باتكلا كلذه * ةيترسعلا ةنسلالا ىلع

 نمل ةربخو #*ركتفا نمل هيبنت و *ركدا نمل ةركذت و * رصبتسا نمل
 ةرشن و *! رجتفت نمل ةرسمو « رهدا ىنسملا ةريخذ و“ ربختسا

 * ريغلاب صغنت نمل ةلغشم و * رصنتسا نمل ةرصنو * رشتنا نمل

 ولو بتكي ناب ريدج ةقيقعلا ىق وهو * رتصبلالم نمل ةرضنو

 .سيفنلا باتكلا !ذهوهو * بدع الو ورغ نم كلذ يف سياو * بهذلاب

 دعي ةررد رظن نم ثناثلا لقعلا ىلا انلَص و ىتح ةددضب نعن يذلا

 ىنوثلثو 7-1 ةقايياشيملا لعب يل ايللا نم ريزولا تكتب داز رهش كيمكاام

 دادغب ةنيدمب ديشرلا نوراه نينموملا ريما ةنيلخلل نمز يف ناك هنا

 مولا كلذ ناكو ةليقث ةامح مايالا نم موي يف لمح هنا هل قفتاف هسأر

 باب ىلع رمفرعلا هيلع كتشاو قرعو ةلمحلا كلت ىم بعتنردلا ليدش

 بابلا بناجب ناكو لدتعم ءاوه ىافهو شرو سنك وة مادق رجات لجر
 مدغي و ميرتسمل ةبطصملا كلت ىلع هتلمح لامعلا طعف ةديرع ةبطصم

 حابس هيلا .مالكلا نع 07 حابصلا داز رهش كزداو ءاوهلا



 0 لامعلا داب قنسلا عم يرحملا داب لئلا ةياكخ

 ةئامسملا كعب نوثلثلاو ةعباسلا ةليللا تناكابلف

 كلت ئلع :هتلوح ظح امل لامحلا ناديعسلا ىلملا اهيا يتغلب تلاق

 قئار ريسن» بابلا كلذ مم هيلع ج رخ ءاوهلا مشا و مورتشمل ةبطصملا

 ةبطضملا بناج ىلع ساج و كلذل لامعلا للتساف ةيكز ةحثارو

 داشنا عاوناو ةبرطم اناوصاو دوعوراتوا. مغن ناكملا كلذ يف. عمَسُف

 ىلا مدقتف اديدش ابرط برط و ه«سقن' يف بيعت كلذ ليعف ناوريكو

 كتبه كلذ لاغير «نيطولشلاةى..ككرلسلا سعال رهو القار هاج ١
 ييايسيفلاث ةفلتخملا ناولالا عيمج نم ةيكز ةبيط ةمعطا ةحئار هيلغ

 قزار اي قلاخ اف براي كنا لاق و ءامسلا ىلا هفرط عفرفبيطلا

 بونذزلا عيوج نم كرفغتسا ينا مهلا باسح ريغب ءاشت نم قزرت

 فكتردقو كيكح يف كيلع ضارتعاذل بر اي بويعلا نم كاش بوئاو

 ع ع 9و

 نم ينغت كلا ننس ريلق ع ا لئلع تناو لعفت امع لاسوال كناف

 تناآلا هلاال ءاسشت نم لفت و ءاشتنم رعتو ءاشت نم رقفت و ءاشق

 ىلع تمعنا لق كريبدت نهخاامو كناظاس ىوقا امو كناش ملظعا انف

 ذذلتم وهو ةمعنلا ةياغ يف هبحاص ناكملا !لهف فك دابع نم ءاشك نم

 نافصلارئاس يف ةرخافلا براشملاو ةذيذللا لكأملاو ةغمطللا رئاو رلاب

 نآاببعت مهنمف "رويل هترلق ام و ليرت اجد كقملذ ىف يمك لتو

 بعتلا ةياغ ىف يلقف وه نم مهنم و ليعس مهنه و هديا حجم مهنم و

 لاو يدري دج - يع ويب تان او ياا و ا د وعنا الولف
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 لنخو 0 نمد ام ن اتش و ايي ام 0 0 و

 00 6” سم هس 7 1 يلين ل رو ال را درسا

 ليلعب توكج ىيكح تناف ءارتفا كم ل لونا يل

 هتلمح. لمخ# نا دارا همظنو ةرعش« نم لامعلا داب دنسلا غ رف املق

 هجولا نسح نسلااريغص مالغ بابلا كلذ نم .هيلع مملاطدق ذا ريسي و

 ملك لخذدا هل لاق وب لانمحلا نيا قلع ضبقف .سبالملا رخاف ىقلا ملم

 مالغلا عم لوخدلا نم عانتمالا لامحللا .داراف كوعدب هناخ يديس

 لخادو ناكملا زيلهد يف باوبلا كنع:هتلمج طحن كلذ سلع ردقي ملف

 رظفو راتوو سنا اهيلع و ةجولم اراد دجوف:رانلا لخاد مالغلا عم

 هيفو ماظعلا ىلا وملاو ماركلا تاداسلا نم هيفرظنف ربا نسلج“# ىلا

 لقنلا. عاونإ نمو مومشولا فانصا عيمج و رشزلا فانصا: عيمج نم

 بورشم .هيفو ةسيفنلا ةييلنفلا قلن تقا نم اريفكًايبيشو هك او ذلا و

 فاسننصا نم .برطلا و عامسلا تالآ هيف و موركلا ىلا ود ضصاوخ نم

 ريد ىفزو بيقرتلا بسح لع. هماقم ىف, رهنم لك ناسعلا يراوجللا .

 وهو هضراوع ىف بيشلا هزكل لق مرتحم ريظع لجر سلجملا كلذ

 .كلذإ دنعذ راذتناو زعوراقوو ةبيش دراطتو ظتملا نسح ةروصلا ميل

 معِب نم. ناكملا اذه نا. هللا و. هسفن يف. لاقو لامحلا داب دنسلا تهب
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 ١  2017لامعااداب دنسلا مم يرحملا داي.ندسلا ةيكحا ١

 كرداو هسار سكنم وش و فتوو مهيديا نمد ضرالال بتو مهل ىعدو
 خا يم م ملا مالكلا نع تتكسف حابصلا فاز رهش

 . ةئامسملا دعب نوثلثلاو ةنماثلا ةليللا تناك ملف .

 ضرالا لبق امل لامحلا داب لنسلا ناّدْيعسلا كلملا اهنا ينغلب تلاق

 بحاض هل نذاف“ عشختم سأرلا سكنم وهو فقتوو مسهيديا“ نهب

 هب بحربو مالعلاب هسن اويراص و هيلا هبرق دقو ساجف سولجلاب ناكملا

 سيفنلا بينيطلا رختفملا ماعطلا عاونا نم ايش هل مدق هنا مث

 لاا ةبعو قتلا تح لاو "ىمس و لالمحلا دا" ننقل 000

 لاقن ىلذ ىلع مهر كشأو ' هن لي لسع هنا مث لاح لك ىلع هلل دمحلا

 يناعت امو كمسا نوكيامف كرابم كراهن و كبابحرم ناكملا بحاص

 لمح انآ و لاتفحا دام قيسلا يمس يدليعهأي هل لاقف عئاذصلا ف

 |" هلل لاق و ”ناكملا ”بحاص رسبتف ةرجالاب سادلا بابسا' يسر ىلع

 لامخاي نكلو يرتبلا داب قنسلا ان اق يمسا لثم تكمسا نا نلمحاي

 تلابلا داو ثنو فازت كلك جاه نابي ل" اوس

 ةقشملاو بعتلا ناف يت دخاؤت ال كيلع هنلاب هل 'لاقو لامجلا" حتا

 ا وسبا وعرسو ناسنالا مّلعت فيلا ىقام' ةلقؤ
 كك اهلل امل ينتبجعا اهئاف تاب الا نشناف يحا ترص تناف

 كلت نايعلا هلشنا كلذ  لنعت بابلا ىلع اهذشنت "تنااو

 ةَصق يل نا ملعا لامحاي هل لاقو اهعاسمسل براطو هتبتجع اف كابالا
 ريضا نأ لبق نم يل ئرجامو يلراصام عيمجم كربخا فوسو ةبيجع

 تلصوام يناف هيف ينارق يذلا اكندملا اذه ين .سلجا و ةداعسلا ؛ يه نلا

 ةميظع ةقشمو بيدش بعت لعبالا ناكملا |ذهو ةدافتلا نها



 والا ةرغسلا ةياكسلا اهيفو ناملاداب كنسلا مم يي ,رخملاداب كنسلا ةداكك

 ,لقو بصنلا و. بعقلا نم لوالا نمزلا ىف تيساق مكو ةريغك لاوشا و

 كلذ/ لم ركفلا ريست ةبيجع ةياكح اهل ةرفص لكو تارفس عبس ترفاس

 برب بهم الو رغم بوتكملا نم سيلو رذقلا و ءاضقلاب

 لنلوالا ةياكحلا
 نم ناكور جات بايل ناك هنا مارك ايةداس اياوملعا * تارفقلا لوا يفو

 اناو تام لق و ليزج لاونو ريفك لام :دنع :ناكو راجتلاو سآنلا: زباكا

 يدي تعض و ثربك اماف اع اهضو اراقعو الاس يل فلخ و ريغص كلاو

 بابشلا.ثرشاعو اجهلم ايرش تبرشو اسيل الكا تاكا دقو عيمجلا ىلع

 كتردقتعا و باححالا و نالخلا عم .ثيشمو بايثلا سبلب تامجتو

 نم ةدم. ةلاعلا ؛له ىلع لزا ملو ينعفني.و يل مودي كلذ نا

 نفاعرب كايا ق تزف نيلهغر ىلا تثججرا ىنا مث يتلفغ نم تقفاو نامزلا

 قفتسا ماو يعم ناكام ميمج بهذ لقو لاح دق يلاحو لام لق

 اهعمسا تنك ةياكح كتركفت لقو شوه دم بوءرم اناو الا يسفنل

 هلوق يف مالسلا امهيلع دواد نب نامئيلتإ ان كيساةناطب يفو يبا نم .اعباتف

 ريخ يحب بلكو * ةدالولا موي نم ريخ ثاهملا موي # ةفلث نمريخ ةغاف

 ىااام بجتعمج و: تمت يننايثر# رقفلا::نم زيخ ززبقلا و.« تهم حبس نم
 يدي كلمت ام عيمجو يراقع تعب رثهتعب و سوبلم و راثآ نم يدنع
 ايلا د.الب ىلا رغشلا يل اسبب رطخ: لقو رهرد فالأ ةقلثسعميف

 لاق ثني بكى: ميح ءازعشلا ضعب مالك تركذت و

 يامل ا رهتم قلعلا َبْلَط تو يلاسعملا بسنت نكلازدقب
 سوه ع 0 1 مر <

 لاوتلاو ةدايسلاي ىطحي رر ١ يذلا بلط نم رحملا 0
 سس م6 سص 0 نس © نص ل ع الا تت يالا يا



 و نلوالاةرفسلا ةياكحلا اهيفو لامحلادابدنسلا عميربلا ىابدنسلا ةياكح

 آيغ وابابساو اعاتم و ةعاضب يل تيرتشاو تمقف تممه كلذ لدعف

 بكرملا تلزنف رحملا ىفرغسلاب يسفن يل تحمس لقو رغسلا ضارغا نم
 رجبلا ىف انرس و راجتلا نم ةءامج مم ةرصبلا ةنيدم نئلا ثردعناو

 نمو رحب ىلارتب نمو ةريزج دعب ةريزج# انررم دقو لايل و مايا ةدم
 دقو هيف عئاضبلاب ضياقنو يرتشن و عيبن هب انررم ناكم لكيف ورب نلاررب
 نم ةضور اهن أك ةريزج ىلا ابنلصو ىا ىلا رحبلا ريس يف انقلطنا

 ئمرو ةريزجلا كلت ىلع بكرملا بحاص .انب نئسراف ةنجلا .ضاير
 ةريزجلا. كلت يف بكرملا ىف ناك نم عيمج لزنف ةلاقسلا دمو اهيسا رم

 مهنمف مهلاغشا يوغا يراملا اهيفاو لقواو نيناوك مهل اولمع لق و

 نم.انا تنكو ج رغتيراص نم ىهنمو لسغبراص نم مهنمو .زيبطيز اص نم

 لا ىلع باكرلا تعمتجا دقو ةريزجلا بناوج يف نيجرفتملا ةلمج
 بكرملا بحاصب اذاو ةلاحلا كلت ىلع نحن امنيبف بعلو وهلو برش و

 اوعلطاو اوعرسا ةمالسلا باكراي هت وص ىلع اب حاص و اهبناج ىلع فقاو
 كح اوراب اوبرشاو مكبابسا.اوكرتا و. عولطلا ىلا. اوردابو :بكرملا ىلا
 اهيلع متنا يتلا ةريزجلا هذه ناف الهلا نم ركسفنا ةمالسب اوز وفو

 اهيلع ىنيف رحبلا طسو يف تبسر ةريبك ةكمس يه امناو ةريزج ,يهام
 ميدق نم راجشإلا اهيلع تتين دقو. ةريزجلا لغم تراصف لمرلا

 اذه يف و تكرحتن ةنوخسلاب تسحا رانلا اهيلع ىتكق وا املف نامزلا

 مكييفنال . ةاجنلا اويلطاف, اعيمج نوقرغتف رسحملا ىف مكب لزنق تقولا

 حاملا مالكلا نع تتكسف حابصلا داز رهش كرداو .كالهلا. لبق

 ةثامسمخلا لعب ىنوثلثلاو ةعساتلا ةليللا تناكاملف

 نلع 'حاص امل يكرملا .سير. ناديعسلا كيلا اهيا ينغلب تنلاق
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 بايسالا اوكرتا و كالعهلا لبق مكسفنال ةاجنلا اوبلطا رهل لاق باكرلا

 بكرملا يلا عؤباطلاب .اوردابو اوعرسا سيرلا ىف مالك باكرلا عمسص.و

 +... مهغيناوك و مورست مهجلا - و باسبسالا اوكرتزو

 لا تلزن و ةريزجلا كلت تكرحأ لقو اهقحلب مل نم رهنم و بكزملا
 رطلما جاجعلا زعبلا اهيلع قبطنا و اهيلع ناك ام عيمجب ردبلا وارق

 رجبلا ىف تقرغف ةريزجلا ىف فاخأ نم ةلمج نم انا تاكو جاومالاب

 ينئزر و قرغلا نم ىناجن و ينذقنا ىلاعت هللا نكلو قرع نمةلمج عم

 اهتبكر و يديب اهتكسمف اهيف نولسغي اوناك يتلا نم ةريبك ب شخ ةعدقو
 جاومالا و فيداجخلا لمه ياجرب واملا ىف تصقر و حوزلا ةوالح نم

 نيذلاب رفاسو:تكرملا عالق سيزلا رشف .دق و الامثو انيمي يب بعلت
 0اتكبابكالياس و نودع« قرح نمل :ةمعل : مل و بكرملا ىف مهب علط

 يلع لخندو كالعلاب ثنقيا و. ينيغ نع ثيدخ٠ تح بكوملا كلت ىلا
 نلقاؤو .ةليل و اموي «.ف انا ام ىلع تغكمف ةلاحلا .ةذه. ىلع انا و قيللا

 اهيف و ةيلاع .ةرب زج تح ف نيه نا ىلا جاومالا و عبرلا ينل عاس

 ام لعب هب تقلعت و ةيلاعةرجغ نم اعرف :تكسمف و حبلا يلع ةلطم راجشا

 تدجيرف ةريزجلا ىلا تعلط نا ىنلا هب تكسمت و كالهلا ئلع تفرشا

 نم كلذب ردا مل و امهنوطب يف كمسلا لكا رثا و الدخ يلقون

 انازو ةريزؤزجلا ىف تيمترا دقو بعتلا و بركلا نم هيف تنك ام :ةلش

 لع زا: مل و يستشهد يف ىقرغ و يدوجو نع تبغ و:تيملا .لفم

 ةريزجلا ىف تمبتنا و يلع سمشلا تعلط ون موي يناث ىلا ةلاحلا ىذه

 ةرات و:فدزا ةرابتف هيف. انا. ام .ىلعب تنرسق اعمر و بق .يلجر. تدلجوف

 ءاسملا نم نومع و ةريثك هكارف ةريزسجلا ىف ناك و يبكر ىلع يتبحا
 ةلاسعلا هذه لم لزا. مل و هكارفلا كلت نم. لكأ ترصف بذغلا



 الإ نيلي ,الاةرغسلا ةياكدل ا اهمذو لامحل اداب دنسلا عم يرحملا داب دتستلا ةياكج

 يتكرح تبوق و .يحور .ىل تدرو يسفذن تشعتنا لقل و لايل و مايا ةدم

 نيب يباع .ناجتخدلا مي 'جرعتانزه ةوليزتجا مناخ يف يشماو ركفتا ضرصاو
 هيلع هيرفي سوزان زوطب جيلا لقاو نلاعت هللا قىلخ

 بناج يف مايالا نم اموي تيشمت نا نلا ةلاحلا ةذه ىلع لزا ملو

 نم ةب'دإ هنا وا شحو. هنا  تفنظف دعب نم ريش يل حالف ةريؤجلا

 مرت وش اذا و هيلع ج رفتا لزا لا و ةوحن ىلا تيشمتف رجملا باود
 تون لك. رصلا :”يطابش ىلع. ةريزجلا . بيناج يف. طوبرم :وظنملا  مِظَع
 لجرب اذا و عجرا ثدراو هنم تبعتراف ةميظع ةخرص. يلع .خوصف هغم

 نمو تنا نم ىل.لاق و ينبت ب نع ماض ضرالا تدث نم حروخ
 رلعا يديس اي هل تلقف ناكملا !ذه ئلا كلوصو ببسام و. تمج نيا

 اهيق ناك نم ضعبو انا .تقرغف بكرم يف تنكاو بيرغ لجر ينا

 جاومالا ىنتمر نا ىاا يب تماعو اهتبكرف بشخ ةعصقب هللا ينّئز رف

 شما ينل" لاق و "يدي 'نم ينكسما يتمالك عمس املف ةريزجلا“ كه يف
 عتبان يب و لخد و نيراإلا تحل وبادر: يف يني لودم هعمر تؤ يالا
 ' ل ماج و ةعاسقلا ,كلت ردص يف ينسلجا و: ضرإلا ثحت ةرنيبك ةعاق

 86 تعبه ئتح .ثلكاذ اعئاج تنك انا ماسعطلا نق” عب

 ه«تربخاف يل ىرجام و يلاح نع .ينلأس هنا مث يسفن تحاترا و

 يتصق نم بييحتف نهتنملا .ىلا ادتبملا نم يرما نم .ناكام عيمجب
 اناف.ينذحأوت ال يدينم اي كيللع هللاب تلت يتياكح, نم تغرف املف

 تنومج ىبرا بانم يمتعإ انا ى:يلورممرام ور ينام ةيم يكن ويسب إيف
 امو.ضرالا :تحن ىتلا ةعاقلا هلهبيف كسولج .بيض امو ثنا نم

 ةعامج اننا. ملعا يل لاقف رحبلا بناج يلع سرفلا هذه طبر ببس

 ناجرهملا ىكلملا سايس . نحن و اهبناوج ئلع .ةريزجلا هله يف: نوقرفتم



 .قلوالا ةرفسلا ياكل اهيفولامعلا داب دنسلا مهيرحملادابدنسلاةياكح

 قيغلاب يتأأن ردمقلا دنع رهش لك يف و هلويخ عميمج انيليا تعأ و

 هله يف يقتخن و ركب "لك نم ةريزجلا هذه يف اهطبرن و دايجلا
 ندبلا لويخ نم نادح ”يجبف نحا انازي ال نئتح ضرالا تحت ةفاقلا

 اننخا اري غلف تفتليف نسبلا ىلع علطي و ليخلا ىلت ةحئار سلع

 هعم اه لذنا فيريو اهنع لزني و ةتجاح اهتم  يضقي و اهيلع بقيف

 هسأرب اهبرضيو اهيلغ يصرف طاب رلا " نمت ةعم زيست نا ردقت م

 نيخراص علطنف اهنع لزذ هنا تا هتوص عممسنف خيصي و هيلجرو

 وا ارهم كلق و هنم لمحت سرفلا و رعبلا لزني و انم  فاخيف هيلع

 اذه و ضرالا هجو ئلع ريظن اهل دجوي الو لام -ةنزخ يواست ةرهم
 كىلملا ىلا . ينعم كيتا ىلاعت هللا ءاش ناو ناصعلا عولط: تقو

 حاسس وملا مالكلا نع تتكسف حابصلا :داز رهش كرداو ناجرهملا

 ةئامسيخلا دعب نيعبرالل ةيفوملا ةليللا تنئايلذ

 يردحبلا دابرنساا لاق سياسلا نا فيعسلا كلملا اهيا ينغلب تلق

 ةنا رلعاو اندالب ىلع كجرفا و ناجنرهملا كلملا يلا يعم كذخآ
 كتنكو اف ريغ ناكملا !ذه يف اذحا ىئرت كتتكترو ”انيفغ“ ةلطاجدخلا ذل ول

 كيوللطي ١ فليرم" نوكأ انا قكل و توسانكب .ئارزت» وز | نفك غيوم

 هتاسحاز هلضف ىلع هتركشفش و هل ثوعلدف كدالب ىلا كعوجاراو

 عوصو ردبلا نم عاط نق ناصعلاب اذا و مالكلا اذه يف نعن انهنيبق

 اهنع لؤت اهتم هضرغ غارف امملف سرفلا ىلع بثو من ةميظع ةخرص

 لجرلا فلخاف هيلع :تحناض و تصفر ور دقي“ ملف هعم اه ذخا دازاو

 ميضي وه و ةعاقلا كلت باب نم علط و :ةترد و هديب افيس سياسلا

 ةقردلا قلع فيشلاب برضي وب ناصعلا ىلا اوعلطا لوقي و هتقفر .ىلع



 ١م ىلوالاةفسلا ةياكجلا اهيفو لامحلاداب دخسلا عميرحملا داب دئسلا ةناكح

 هليبس لاح ىلا حارو ناصحلا رهنم لفجف .نيخراص حامرلاب ةعامج ءاجف

 سِلِج كلذ .لنعف املا تحت:باغ و .سوماجلا "لغم :رحملا ىف: لؤنو
 اهدوقي سرف كحاو لك عدو هاج نق هباصءاب وه اذا و اليلق لجرلا

 ينم اودرقو هل هجيكح اهب متر بخاف يرما نع ينول أسف ةلدع ين رظنف

 اوبك و اوماق مهنا - رياوطم تاكاف يملع اومزعو اولكاو ظامسلا اودمو

 لزنملو انرفاس و سرف. رهظ ىاغ. ينوبك و رهعم ينوذخا.و لويخلا

 اولخد لق و ناجرسهملا فكلملا..ةنيدم ىلا انلصو نا ىلا نيرئاس

 هيدي نيب ينوفتوا و هيلع .ينولخداف ينيلطف يتصقب ةرملعا و هيلع

 ينلأس و ماركا ينام> و يب بحر و مالسلا يلع درف هيلع. تملسف
 نم ه«بتيأر امم لكب و يل لبسمح ام. عميج# هتربخاف يلاح نع

 ىلإ ىرجام و.ىل عقو امم بيعت نكلذ: قعتيلف ئهتنملا : ىلا ًادتبملا

 فرمع لوط الولو ةمالسلا ديزم كل لصح دقل هللاو يذلو اي يل لاقو

 هنا رث ةمال سلا ىلع هلل دمحلا نكلو لئادشلا هذه نم توجت ام

 ةفظالملا و مالكلاب ينسنا 'ئيراصو هيلا ينبرقو: ينمزكاو يلا نسحا
 00 مقيم لك ىلع ابت اك و رملا ةنيص نئاغ لماع عءلنع ينلعجحو

 ىلا ءنيسجي واو دخلا صنم هلا: قسق ولا :ةدنع:افقاازو:«اةتؤوضاؤو ا ربلا نزلا
 ترص و.ةرخ اف ةسيلم ةوسك يناسكد قو بناج لك نم .ينعفني و

 ةدم :دنع لزا ملؤ نمانلا ريل ابهم ءاضقو تاع اغشلا يف ةدنع املدقيم

 نيرفاسملا را_جتلا لأسا ردملا بناج نللع قغااسملك انا و ةليوط

 ينر بخ :ادحا لعل. داهفغد ةنيدم ةدديحاف اف جزتمي ال يملا

 فرعيالو لدجا اسهفرعي الف يداللب ىلا دوعاو .اهيلا هعم حوراف اهنع

 ةبزغلا: لوط نم تمئس و كلذ نم. تريحت لشوء.اهيلا حواري نمي '

 مايالا رم اموي تح .نا لا. نامؤلا نم ةدم ةلاجلا عله ىلع ٍلزا لو



 نلرفالا ةرغسلا ةياكسلا اهيفو لامحتلا داب دنسلا عميرحملادابدنسلا ةياكح 1ع

 دونهلا نم 'ةغامج ةىدلدنع .ثداجون ناجروهملا كلملا ىلع .تلخبد و

 يدالب نع 'ينول أس لق و يب اوبحرو مالسلا يلع اودرف مهيلع تءلسف

 حام تعب دلا مالكلا نع تتكسف حابصلا داز رهش كرداو

 ع ىنوعبرذلاو ةيداحلا ةليللا تناكاملف

 مهتل أس امل لاق يرخملا داب دمسلا ناديعسلا كلملا اهيا ينغلب تلاق

 مشو ةبر ةيركاغلا مهنمف ةغلتخم سانجا رهنا ىلاورك ذ ريش دالب نم

 :ىئمست ةءامج عهنم و هنو رهقي الو 0 ىنوملظي ال مؤ سال فرش

 ظدح بانا رهامناو ادبا رمخ:. نوبرشي ال موق مشو ةمهاربلا

 نيج قلما عازوا لئباوصنو ”لويخبو قامج و .بوطرو ونوم زوي ءاسيفتيو
 بدحلا ةياغ كلذ نم ىسبجعتف ةترف نيغبسو نينثا لع قرتفي دونهلا

 باك اهل'ناقي رئازجلا ةلمج .نم ةريزج ناجرهملا ةكلمم يف تيأزو

 باح ١ ١انربخا لق ليللا لوط لوبطلا و [فوقدلا برض اهيف عموسيب

 كلذ يف تيأرو يأرلاو ىجلا با حضإ مهناب نورفاسملا و .رئاؤعلا

 جو لغم ةةهينوءاكمه اضيا١ كيأرو عارذ يتئام اهلؤط ةكمس.رحبلا

 ةتيكحول امم بئارغلا و بئاجعلا نم اريثك ةرغسلا كلت يف تير و موبلا

 نا ىلا انهيف امو رئاؤجلا كلت يلع جرفتا لزا ملو ه>رش لاطل, كل

 يرج ىئلعزاكبع يدي ىفو ردبلا بناج للع مايالا نم اموي تفقو

 نقلا تلص و املف ريثكر اجت اهيفو تلقا لق ةريبك بكرمب اذاو يتداع

 كمو رلا ىلع اهاسرا و اهعولق سيرلا ىوط.اهتضرفو ةنيدملا ةنيم
 اوأطبارو .ربلا ىلا .بكوملا اكلت يف ناكام عيمج .ةيرحبلا ملطاوو ةلاقسلا

 يقب له بكرملا بحاصل :تلقف مهيلع بتكا فتاؤ افاو هعيلطت يف

 بمكرلا نطب يف :عئاسضب يعم. ينيساي رسعن لاقف "يش كبكرم يف



 ! ىلرالاةرفسلا ةياكدلاهيفو لامحلا داب دنسلا مم ينر لا داب ننسلا ةياكج

 نومداق نحن و رثازجلا ضعب يف رحملا ىفانم قرغ اهبحاض نكلاو

 املع لأنو اهعيبن اننا انضزعف ةعيدواانعم هعئاضب كراص و رجلا ىف

 تلقف مالتلا راد داشغي ةني لش يف لها ىلا هلصوت نا لجال اهنمغب

 داب ىنسلا «مسا لاقن عقاضبلا بحاص لجرلا كلذ مسا نركي ام نيل

 هيف رظنلا تققح همالك تعمس اتملق رعدبلا ىفانم قرغ لق و يرخبلا

 بحاصانا ينأ رلعا سيدرا تلقو ةجيظع ةخرص هيلع تخرصو هتف رعف

 نكوملا نم تلذذ :يذلا يرحبلا .دابدنسلا اناو اهترك ذ يتلا حئاضبلا

 يتلا ةكمسلا تكرحت املو راجتلا نم لزن نم ةلمج عم ةريزؤجلا ىف

 ةريزجلا هذه نلا تاصو نا ىلا جوملاو. ميرلا ىندغاس و يلجرب

 كلملا دنع ينولخداو ةنيدملا هذه ىلا يباوتا نا ىلا رهعم ينولمحف

 ١ ئاطوي 1 ةزهت ةتايم نلعب ايتاك ىنلعج و. ىلع .نعناج» يضغت هقوياجاف واج ىو

 يتلا عّئاضبلا ةلهو لوبق ةدذع ىلراصو .هتمدخب عفتنا تثرصف ةنيدملا

 خابملا م الكلا نع تتكسف حابصلا دازرهش كرداو يقزرو يعئاضب كيعم

 ةئامسمتلا دعب ىنوءعبرالاو ة,يناثلا ةليللا تناكاملف

 سيرلل لاق نم> يرعحبلا داب دنسلا نافيعسلا كلفلا:اهيا ينغلب تلاق

 ةوق الو لوحال سيرلا لاق يتززر و يعئاضب:كعم يتلا .عئاضبلا هله
 سيراي هل تلقف لاق ةمذالو ةناما دحال يقبام مايانبعلا يلعلا هللاب الا

 بنذال سي رلا لاق يتضقب .كتربخا ينتعمسس تناو كلذ بيس ام
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 قالب اهنخأت فنا ٍكيرتف قرغ مهبجاص عئاضب يعم نا لوتا ينتعمدس

 باكرلا نم ةعامج هعم ناكو قرغ امل هانيأر انناف كيلغ .مارح اذهو
 عئاضيلا بحاص فنا تينا يعدت فيكف دحا مهنه ىحين امو نوريثك

 ناف يقدص كل رهظي يم الك رهفاو يتصق مملسا :سيراي هل كلقف

 نيح ينم ناك ام عيمج سيرلل تيكح ينا مث . نوقف انملا ةميس بذكلا

 انقرغ يتلا ةريزجلا كلت انلضو نا ىلا دادغب ةنيدم نم هعم تجرخ

 سيرلا ققحت كلذ كنعف هنمبو ينيب ثرج لارحا ضعبب هتربخا و ايف

 انكام هللاو اعيمج اولاقو ةمالسلاب ينونش و ينوفرعف يق لص راجتلاو

 منا رث اديدج ازمه هللا كيز ر نكلو.قرغلا نم. تون كناب" قدصن
 "يش اهنم صقني رلو اهيلع ابوتكم يمسا ت دجوف عئاضبلا ينوطعا
 ةيرد# يعم: هتلمح و نمثلا ىلاغ اسيفن أيش اهنم تجرخاو اهتستفف

 كليلا ِتملعاو ةيدهلا ليبس ىلع كىلملا ىلا. هب تعلطو بكرملا

 يلا تلص و يعئاضب نا هتربخاو اهيف تنك يتلا .بكرملا ءذه ناي

 كلذ نم كلملا بجعتن اهنم ةيدهلا هذه ناو لامكلا و مامتلاب

 ةيحم ينبحا لق و هتلق ام عيمج يف يقدص هل رهظ و بجعلا ةياغرمالا

 زيظن يف اريثك ايش ىل بهو لقو !دئاز اماركا» ينمركاو ةديدغ

 اهيذ تبسك و عئاضبلا نم يعم ناكام و ىلومح تعب مث يتيده

 املو ةني دولا .ىلت نم اعاتمو ابابساو ةعاضب تيرتشاو اريثك أيش

 بكرسملا ىف يعم ناكام عيمج "تنحش رفسلا بكرملا راجت دارا

 هتنذ اتسا ينا مث هناسحا و هلضف نلع هتركش و كلملا دنع تلخدو

 دنع اريثك ايش يناطعا لقو ينع دوف يلشاو يدالب ىلا رغسلا ىف

 انرفاس و بكرملا ثلزنو هتعدو دقو ةنيذملا كلت عاتم نم يرفس

 كزذ لو ريداقملا ايتدعاس و دعسلا اينمدخو ئلاعت هللا نذاب
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 ةرصبلا ةنيدم ىلا ةمالسلاب انلصو نا ىلا اراهنواليل نيرفاشم

 يدوعو يتمال ب تدحرف لق و اليلق انمؤ اهيف انمقاف اهيق انغلط و

 يعمو مالسلا راد دادغب ةنيذم ىلا تهجوت كلذ دعب و يدالب ىلإ

 ضان مث ةميظع ةميق هل ريثك يش بابس لاو عاتملاو لونمحلا نم

 ينا مث يبابعسما و نلها عيومج ءاج لقو يتمب تاخدو ينزاح نلا:

 ٍراص «لتح !ىسيبج و او ميا اههجو امان ا هيي
 لؤالا نم رثك ! اراقعو نكاماو ارود يل تررتشا لق ريثك "يش يدذع

 هيلع تنكام رفكأ ثرصو .نالخلابتقف ارو باعصإلا ثرشاع ّينا مث

 ةيرغلاو بعتلا نم فيش يداه عيوج قسيس كتو لوالا نمزلا يف

 لك آملاو تارسملاو تافللاب تلغتشاو رفسلا لاوهاو ةقشملاو

 ناكام اذهو ةلاعلا هذه ىلع لزا مل و ةسيفنلا ثراشملا وبةبيظلا

 ةيناغلا ةياكحلا ركل يكديإ نلوةعقامبلا ءاش نا دغ يف.و # يت رفس لوا نم

 ةينع يربلا دايدنسلا ىشع يرحبلا دابرنسلا نا رث * تارفس عبسلا نم

 هركشف راهنلا اذه يف انتسنآ هل لاق و ابهذ لاقثم ةثاعمب هلرما.و

 ياس جلا نلا فرصناو هل تايزاك خب ار

 هنقياجوت ةدنع لخدو يرد 5 قايبفسيلا تيب 2 ءاج ااسلا عصا

 ف

 لاقو مالكل اب يرملا داي دنسلا امين عمو» تتولا هل افص فقو

 ةيناثلا ةرفسلا ةياكح

 مدقتام ئلعرورس ا ةصاو شيع للا ىف تنك ينا يناوخا اي اوملعا

 حابملا مالكلا نع تتكسف حابصلا دز ارهتق ك ءار داو نم الاب: كل هركذ
 ث
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 ةثامسمخلا لعب نوعبرالاو ةثلاثلا ةليللا تناكاملف

 ةدنع ممتجا امل يردبلا داب دنسلا ناديعملا ىلملا اهيا ينغلب تلاق

 مايالا نم امري يلاببزطخ نا نلا شمع ذلا يف تنكينا مهل لاق هباحتا

 نادلبلا ىف ج رذتلا و ةراجتلا ىلا يسفن تقاّتشاو سانلادالب ىلا رفسلا

 تجرخا دقو ر مالا كلذ يف تومهف شا ءولا باستكاو ردازجلا و

 اهتمزحو رغسلل ملصت ابابساو عئاضب هب تيرتشاو اريثك أيش يلام نم

 شامق علق اهل و ةدي دج ةسيام# ابكرم تدجوف لحاسلا ىلا تّمج و
 ةعامجو انا اهيف ىلومح تلزن و ةدعلا ةدئاز لاجرلا ةريثك يشو ريلم

 لزن ملو رغسلا انل باط و راهنلا كلذ يف انرفاس دقو راجتلا نم

 007 يا لك لكو ”زيرجل لا ةزيزج نمو رك الار خ لل
 يرتشن و عيبنو ىنيرتشملا و نيعئابلا م ةلودلا بابراو راجتلا لباقن

 انتقلا نا ىلا ةلاحأا ةذه ىلع لزن وع عئاضبلاب ضياقنو

 راهزالا ةحئاف رامثالا ةعن اي راجغالا ةريفك ةحيلم ةريزج ىلع ريداقملا

 ىئضراف ران عفان الو رايد اهب سيل نكلو راهنالا ةيف اصرايطالا ةمذرتم

 كلت ىلا باكرلا و راجتلا عاط فق و ةريزجلا كلت ئلع سيرلا انب

 هللا نوحبسي و رايطالا و راج الا نم اهب ام ىلع نوجرفتي ةريزجلا

 تعلط كلذ ىنعف رابجلا كلملا ةردق نم نوبجعتيو راهقلا لحاولا

 نيب فاص ءام نيع ىلع تسلج و علط نم ةلمج عم ةريزجلا ىلا
 ام لكآ ناكملا اذه يف تسلجن لكأملا نم ”يش يعم ناكو راجشالا

 تقولا يلافصو ناكملا كلذب ريسنلا انل باط دقو يل ىلاعت هللا رسق

 تقرغتسا كقو ناكملا كلذ يف تادتراف مونلا نم ةنس ينتزخاف

 مث ةيك زلا مكاو رلا و بيطلا رهسنلا كلْذب تذ ذاتسا و مونلا ىف
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 بكرملا تراس دقو اهنج الو ايسنا ناكملا كلذ يف جا ملف تمق ينا

 ةيردملا نم الو راسجتلا نم ال دحا ىهنم ينرك نتي ملو باكرلاب
 ادحا أهب دجا يا الامشو انيمي اهيف تفتلا ىتو ةرب وجلا قف ينوكرتف

 يترارم ثداك دقو ديزم نم هيلعام ىيدش رهت يدنع لصعحف يريغ

 نب ملو بعتلاو نزعااو مخلا نم هيف انا ام ةديش نم عقفنت

 ترص و برغملا نمال و لكأسملا نم الو ايندلا نم ”يش يعم
 اني: كلقبو.:ةونسلوشلا نم ئطيا-ى :يبشفت نما فتعت نكرر 4 فيلا

 كَل و ئلاوناولا» ةوهثلا ىف :تامللم تناك اا ةرسسلا ملست ةرم لك

 تاسهيه ةرملا ةذه يفذف رامعلا ىلا ةريزجلا نم هعم ينذخا نم

 ينا يقهر انتمجلا دال نلا ينذلص وي نم دجا تنك نإ تاهيضه

 ىلع سفن" تملى راوعلا :ىتكلمت تح نسبفح لع سوفا للا ل
 ام فعب نم بعتلا و رفسلا رما نم هيف تعرش ام ئلع و هتلعف ام

 لوك أمب ينهم و طوسبم انام يدالب و يرايد يف احاترم اسلاج تنك

 لاملا نم ايش اجاتح» تنك امو بيط سوبلم و بيط بورشم و بيط

 يرغسو دادغب ةنيدم نم يجورخ ئلع مدنتا ترصو حّئاضبلا نم الو

 ىلع تفرشا و نلوالا ةرفسلا :ىف بعتلا تيساق ام دعب نم رحبلا ىف

 نيناجملا زيح يف ثرص لق و نوعجار هيلا آن َنإَو هلل انآ تلق و فكالهلا

 الامش وابتيمي ةريزجلا يف تيشمت و يليح للع تمق كلذ دعبو

 ةرجث ىلع تدعص ينا رث دحاو لحم يف سولجلا عيطتسا ال ترص و

 ءانهزوإ هافنم +ريغرا ٠ لج لامع :وتافيمي .ءانمتوف قسرا يناوس ايا

 يف يل حالق رظنلا :“تةقح لق و لامر و رئازج و رايطا و راجشا و
 *« ةدصق و ةرجشلا قوف نم ثلزنف ةقلخلا ميظع ضبا مبش ةريزجلا

 هباذا و هيلا تاضو نا يلا ارثاس ٍلزا ملو هتيحان ىلا دب كثرصو



 .ةيناغلا ةرذسلا ةياكحلا اهيفو لامعلا دابدنسلا عم يردملا دابدنسلا ةياكح *

 رحب انهم طرت خا ةيئاللا :فزيبكوولعلا ٠ ىف'ةعشاش' ءاضيي ةزممكا قوت
 اهيلع دوعصلا ىلا ةكرح ال و ةرق .يل دجا مل اباب اهل دجا ىلق اهلوح

 سيقا ةبقلا لوح ترد و ينفوتو ناكم تملعف ةسالملاوةموعنلا ةدش نم
 .ةلصوملا ةليحلا ىف اركفتم ترصف ةيفاو .ةوطخ نوسمت> وه اذاف اه رئاد

 سمدشلاب اذا و .سمشلا .بورغ و راهنلا لاوز .برق دق و اهلوخد ىلا

 ماج هفا تغنظف ينع سمشلا تبجتحا و. رلظإ لق وجلا و تيفخ ىق

 يسأر تعفرو تبعيعتف فيصلا نمز يف كلذ ناكو ةمامغ سمشلا ىلع
 ضيرع ةفجلا ريبك ةقلغلا ميظعا ريط تيأرف كلذ يف تلمأت و

 نع انهبج> و سمشلا نيع ىطغ يذلا ونه و وجلا ىف. ارئاط :ةحنجالا
 دازرهش كردا و ةياعخ تركذت ينا مث ابجع كلذ نم تددزاف ةريزجلا

 حاشي بسس نيس تملا مالكلا نع  .تتكسف. حاتيصلا

 ظ ةئامسيخلا دعب نوعبرالاو ةعبارلا ةليللا تناك املف

 نم هبهعت دازامل ىرحبلا دابدنسلا .ناديعسلا كلملا اهيا ينغلب تلاق

 نمها اهيدق اهب هزبخا ةياكح ركذت ةريزسجلا ىف 1 يذلا رئاطلا

 ةقلخلا ممظع اريط رئازجلا ضعب يف نا يه و نوزناسملا و ةحايسلا

 [فهتيأر يتلا ةبقلا نا تققستف لايفالاب هدالوا قزي .عرلا هل لاقي

 ىلاسعت هللا قاخ نم تبجحت ينا رث خرلا ضيب نم ةضيب يه امثا

 ةبعلا كلت ىلع لزن رئاطلا كذب اذا و ةلاحأا ةذه .ئمع .انا امنيبف

 اهيلع ,ماف و ضرالا ىلع هفلخ ىنم هيلجر دم و هخانن .اهتضح زو

 يسأر قوف نم يتمامع تككف و تمق. كلذ لذعف.مانيال نم ناعبسف

 ثددفغ و اهب تمزعت و.لبحلا لفم :ثراص ىتح اهتلتف و اهتينث و

 تاقو اقيث و ادش ةتددغو رئاطلا كلذ يلجر يف يسفن تطبز و يطضو
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 م١ .ةيناغلاةرذسلا ةياكعلا اهيفولامحلا داب هنسلا مم يرسنلا ذاب قتلا ةياكح

 كلذ ,نوكي و زامعلا:و ندملا .دالب ىلا ينلصوني !ذه لعل:يسفف يف

 انوخ ارشاس ةليللا.كلت تب دق و ةريزجلا ءذه يف يسولج نم نسحا
 حابصلا ناب و رجفلا علط املف ةلفغ نيح ىلع يب ريطيف مانا: نا نم
 وه ووجلاىلا يب ملتناو ةميظع ةحيص حاص و هضيب ىلع نم رئاطلا ماق
 لزانت كلذ كعب و ءامسلا نانع ىلا لصو هنا تنتط.ىتح .مفتري و ولعي

 تليصو. املف .لاع عفترم ناكم لع .طج.و ضرالا ىلع يب لزن ئتح يب
 ردديرلو .هنم .فئاخ انا و هيلجر نم طاب رلا تككف و تعرسا .نضرالا ىلا

 هيلجو نم اهتصلخ و هنم يتمامع تكُكُت اه كعب.و يب : نيعتلا باياويووب
 نناع :نم أ نيش لخا هنا مث ناكملا كلذ. يف تشم و ضفتنا .انا:رو

 ةبيجاوه اًذاف هتلمأتف ءامسلا: .نانع .ىلا راط. و هبلاخ# يف. ضرالا .هجو

 تيجعتف وجلا. ىلا اهب عاتتا و اه لخا لق رسجلا ةريبك .ةقلخلا ..ةميظع

 لاع ناكم يف يسفن تءددجوف ناكملا كلذ يف تيشمت ينا مث كلذ نم

 ولعلا ىف قضاش ريظع لبج هبناجب و قيمع عساو ريبك داو هتحت و
 لع. ةردق دحال نسنيلااو# راع طرف نم ةالعا ىري ناذدحا رن دقي ال

 ىف تفكم ينتيل اي. تلق و هتسلعف ام نلع يسفن تملف هتوف عولطلا
 كسجوي. ناك ةريزجلا نال وفقلا ناكملا !ذه ننم نسا اهناف ةريدجلا

 ناكملا!ذه و اه راهنا نم برشا و هكاوفلا فانصا :نم هلأ "يش اهي

 ييلعلا:هللاب .الا ةوق ال و لوح الق راهنا ال و رامثاال و.راجغا هيف. سيل

 شا و اهنم رظعا وه اميف عقا ةبيصم نم صاخا ام لك انا ىيظعلا

 هضرا.تيآرف يداولا كلذ يف كتيشم و.يسفن تيوق.ؤ ؛تمق. يئا مث

 هب نوبقغي و رشاوجلا و نداعملا هب نوبققي يذلا ساملا رجح. نم

 الو ىيدحلا هيف لمعي ال سباي بلص رجح وهو غوجلا و. يتيصلا

 ردجكب آلا: ةرسكي نا ال و. ايف هنم عطقي نا دقي: لحا الو ركصلا
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 نمو ةلخنلا لثم ةدحاو لك عافا و ثايح يدارلا كلذ لكو صاصرلا

 ليللا يف نرهظي تايحلا كلت و هتعلتبال ليف اه ءاج ول اهتقلخ رظع

 لذ دعبو اهفطتخي نا رسنلا و. خ رلا ريط نم افوخ راهنلا يف نيفتختو
 مدنتم انا و يداولا كلذب تمقاف كلذ ببس ام يردا ال و اهعطقي

 نئلع كال هلاب تلجع لق ينا هللاو يسفن يف تلقو 4ةلعف ام ئلع

 تغلت | و يداولا كلذ يف يشم | ترصف ىلع راهنلا ىلو لقرو.ئسفن

 يلك١ تيسن و ثتايحلا كلت نم فئاخ انا و هيف تيبا للحم ىلع

 كتدلجوف ثتيشومف ينم برقلاب ةراغم ىل حالف ي ىسفنب تلغتشا و يبرشو

 ثددسو هتعفلف اهباب دنع ريبك رجح ىلا ترظن و اهتلخلف اقيض اهباب

 تلخد امل تننما ينا يسفن يف تاق و اهلخاد انا و ةراغملا كلت باب هب

 مث ةردقلا لعفت ام رظنا و علطا راهنل ل ا

 ةراغملا ردص ين ةمئان ةميظع ةيح ثرظنف ةراغملا لخاد يف تغفتلا

 ورلقلاو ءاضعللا يزما: تملطزو يسأز. تمتاز. يندب :رغشتا هضم ىلع

 يذلا رجكلا تحزاف حال و رجغلا علط نال ليدلا لوط ارهاس تب و

 نط عئاد ناركسللا لثم انا و اهنم تجرخ و ةراغملا ناد هنعتمالو

 ةزه ىلع انا امنيبف يداولا ىف تيشمت و فوخأاو عوجلاو رهسلا ةدش

 77 مل يما لق تطقس لق ةميظع ةحبذب اذاو ةلاحلا

 ميدق نم اهعمسا تنك ةياكح تركفت و بهعلا ةياغ كلذ نم تبجعتف

 لابج يف نا ةحايسلا لشا و نيرئاسملا و راجتلا ضعب نم نامازلا

 راجتلا نكلو هيلا كلسي نا دحاردقي الو ةميظعلا لاوشالا ساملا زجح

 مزغلا نم ةاشلا نوذخأيو هيلا. لوصولا ىف ةليح نولمعي «نوبلج#

 ىلذ ىلع نم هنيمري و ابهمعل نوحرشي و اهنوخاسي و اهنوح: ذي و
 هله قمع يه اهب قضتليف ةيرط نو لزنتن يداولا ضرا ىلا لبجلا



 م .ةيناغلاةرفملا ةياكحل ااهيذولاوحل اداب دنسلا مم يردلا داب قنسلا ةياكح

 روسنلا نم رويطلا لزنتف راهنلا فصن ىلا راجتلا اهكرتت مث ةراجسلا
 لبجلا ىلعا ىلا لدعصتو اهبلاخم يف هذخأت و رسللا كلذ ىلا مخرلاو

 مدسقتت رث رسللا كلذ دنع نم ريطتن اهيلع ميصت و راجنلا اهيت تف

 رسللا نوكرتي و هب ةعصاللا ةراجحلا نم صلختو رسعللا كلذ ىلا راجتلا

 دازرهش فكردا:و ةليدلا هذهب الا ساملا رج>+ ”يج» لا لصوتي نا

 جس يس هللا مالكلا نع تتكسف حابصلا

 ةئامسمكلا دعب نوعبرالاو ةسماخلا ةليللا تناكاملف

 يكحي راص يزعملا دابدنسلا ناديعسلا كلملا اهيا ينغلب تلاق
 نوردقي الر اجتلا نا مه ربخ# و ساملا لبج يف هل لصح ام عيمج ةباحصال

 ىلا ترظن املف لاق مث هركذ يذلا لثم ةليحب الا هنم "يش ”يجتم يلع

 تيقنف ةحبللا دنع تعج و تؤق ةياكعلا ءذه تركذت و ةدبزلا كلت

 كرصو يبايث نيب و ينيج يف هتلخدا و اريفك أيش ةراجحلا هله ىنم

 امنيبف يجن اوح نيب و يتم امع و يمازحو يبويج ىف لخداو يقنا
 يتمامعب اهيلع يسفن تطبرق ةريبكة حسذب اذاو ةلاحلا ذه ىئلع انا

 تراضف اهيلع ضباق انا و يردص ىلع اهتلعج و يرهظ ىلع تمناو

 اهيلع ضيق و ةحمنلا كلت ىلع لزن رسنب اذاو ضرالا ئلع ةيلاغ

 ىلا ارئاسط لزي مل و اهب قلعم انا و وجلا ىلا اهب علتتا و هبلاخ»ب

 اذا و اهنم شهني نا دارا واهب طخ و لبجلا ىلعا ىلا :دعنص نا
 بشغلاب طبخي يش و رسنلا كلذ فلخ نم ةيلاع «ميظع ةدصب

 يسفن تككفف وجلا ىلا راطو فاخو وسنلا لفجت لبجلا كلذ ناع

 كلذب اذاو اهبناجب ثفقو و اهمذ نم يبايث تثولت لق و ةخمبزلا نم



 .ةيناقلاةرغسلا ةيكحلا اهيفو لامعلا داب دنسلا عم ير+لا داب لنسا |ةياكح مرع

 ملف افتاو ينآرف ةحب للا ىلا مدقت رسنلا ىلع حاص يذلا رجاتلا

 | جبل ةواب اهبلقو ةسببنلا ىتا و بعترا و ينم عزف لق و ينماكي
 الا ةوق الو لوح الإ هاتبيخا و لاق و ةميظع ةحمص حاصف أيش اهيف

 ىلع انك طبخي و مدنتي وهو ريجرلا ناطيشلا نم هللاب ةوعن هللاب
 ىل لاقف هيلا تمدقتف لاحلا !فه يش يا هاترسحاو لوقي و فك

 شختالو فخت ال هل تلقف ناكملا اذه ىلا كئيجم ببس امو تنا نص

 ةصق و ةميظع ةياكح يلو ارجات تنكو سنالا رايخ نم يسنا يناف

 ةبيجع ةياكح هل يداولا اذه و لبجلا !ذه ىلا يلوصو ببس و ةييرغ

 شاملا رجح نم.ريثك ”يش يعم انا و"يتم كرسي ام كلف فخت الف

 كيتأي ”يش نم نسخا يعم ةعطق لك و كيفكي أيش هنم .كيطعاف

 ثدنحت و يلاعد و لجرلا ينركف كلذ لنعف فخت الو عزجت الف

 زجات لكناك يلا اًداجن ىوقيفر عم يمال اوعمس راجتلاب اذاو يعم

 ينوذخا و ةمالسلاي ينونش و.يملع اوملس انيلع ارمدق املف ةحيبذ ىمر
 موسصتر يخأوو ينترغس ىف هتيساقام و يتصق عيمج: رهتملعا و مهعم

 يتلا .ة-مبللا بحاصل تيطعا ينا مث يداولا اذه ىلا يلوصو ببسب

 يناوكش نو يلااعد و يب: ح .رففيعم ناك امم اريثك ايش .اهيخ .تقلعت
 دحا امق بيدج رمع كل بتك نق هنا هللاو راجتلا لاق وكلذ نلع

 فتمالس نلع هلل ىوعلا نكلو هنمفاجن و كليق ناكملا !ذه ئلا لصو

 حرغلا ةياغ ناحرف اناو مه دنع تبو ناما يلم ناكم يف اوتابو

 امل و.رامعلا دالب ىلا يلوصوو تايحلا ىداو نم يتاجن و يتم السب
 ىف رظنن انرص و ريظعلا .لبدلا كلذ ىلع انرس و انمق راهنلا علط

 ىفاناتسب انيتا .نا لا نيرئابس لزن مل و ةريثك تايح يداولا كلذ

 اهتحأ لظتسي هنم ةرجش لكر وفاكلا رجث اهين و ةحبلم ةميظع ةريزج



 مم ةيناغلاةرغسلا ةيكعل اهيقولامحلا داب دنسلا عميردملا دان لئسلا ةياكح

 ةرجشلا ئلعا نم بقثي أيش هنم لخاي نادحا دارا اذا و ناسنا اةثام

 لقعي رررناكلا ءام هنم ليسيف هنم لؤني ام ىقلتي و ليوظ "يشب ابقث
 ةويجشلا سبيت كلذ دعبو ر_جشلا كلذ لسع: وه و .خمصلا ,لفم

 ندكركلا هل لاقي شوحولا نم فنص ةريزجلا كلت يف و ابطح ريصتو
 ىنكلو اندالب يف سرماجلا و رقبلا يعري ام لثم ايعر ابهيف ىعري
 ةميظع ةبادوهو قلعلا لعايو لمجلا رسج نم ربكا شحولا كلذ مسج

 ةروص هينبو عرذا ةرشعر دق هلوط اهسأر طسو يف ظيلغ دحاو نرق اهلا

 نويرحبلا انل لاق دقو رقبلا فنص نم “يش ةريزعلا كلت يفو ناسنا

 شحولا !ذه نا ىضارالاو لبجلا ىف ةحايسلا لشاو نورفئاسسملا

 ةريزجلا ىف هب ىعريو هنرق نملع ةريبكلا ليفلا لمحت نيدك ركلاب ىمسملا

 نم هيض د مهب هنرت ىلع ليغلا تثوميو هبرعشي ملو لحاوسلا و

 بناجب يف لقريف :يمعيف هينيغ يف لخدي و هس ار ىلع سمشلا رج
 دنع هب حوريو هبلاخ“ يف هلمعاو حخرلا ريط هل يجد“ لحاوسلا

 ايش ةريزجلا كلت يف تيار لقو هنرق ىلع اسمب و هب مهتزي و ةدالوا
 ”يش يداولا كلذ يف و ريظن اندنع هل سيل سوماجلا فنص م اريباك

 ينوضياق و .يبيج يف هن أبخ و يعم هتلمح يذلا: ساملا رجح نم ريك

 مهارد ينوطعاو مهعم يل اهرلمحو . مهدنع نم عاتم و عئاضبب هيلع
 ام ىلع م ساسنلا دالب ىلع جرغتا انا و. رهعم ارئاس لزا ىلو رهناند,وإ

 حييبن نحنو ةنيدم ىلا ةنيدم نم و داو ىلا داو نم هللا قاخي
 لئالق ام ايا اهبانمقا ٍنقو ةرصبلا ةنيدم سلا انلصو نا ىلا يرتشنو

 كتكاسف خاسبصلا دازرهش ءكرداو دادغب ةنيدم' ىلا تثج_ مث

 5 1 : ملا مالكلا نبع



 ةيناغلاةرغسلا ةياككلا قكيفو لامحلا داب رنسلا عمي رجلا داب دئسلا ةياكح ما

 ةئامسمخلادعب نوعبرالاو ةسداسلا ةليللا تناكاملف

 هتبيغ نم عجرامل يردبلا دابرنسلا ناديعسلا كلملا اهنا ينغلب تلاق

 هةعمو ةراد لخ دو هثراح نولا ءاجو مالسلار اد دازغب ةنيذم لخدو

 اهل مئاضب و عاتم و لام هعمو ريثك يش ساملا رجح فنص نم
 050 أ زهد قدصت مث هبراقا و هلهاب عمتجا دق و ةرود

 اهيلماسبل سبلي و ابيط برشيو ابيط لك ايراصو هباحصا و هلشا عيمج

 00007 را لو ماس 9 ناك ام خيم يضكو 0و 000

 عمص نم لكراصو برطو بعل يف وشو ردد حارشناو رطاخ ءافصو

 هربت دالأبلا لاوحار رفسلا لاح نع هل الا هنلا "يجد همو لقي

 هينهي و ةاساقام ةهدنش نم يديعتيف ةاساق ام و هيقل ام هل يكحا و

 هلاك مث ةيناغلا ةرذسلا ىف هل قفتا امو هل يرجام رخآ اذهو ةمالسلاب

 غرف اهلف ةغلاثلا ةرفسلا لاح مك يكحا ىلاعت هللا ءاش نأ لغ يف و

 ىلذ نم اوبعت يربلا دابرن لل هتياكح نم يرعبلا دابننتسلا

 نلا هجوت و امهذخاف ابهذ لاقثم هئامب دابرنسلا رماو ةدنع اوشعتو

 هل يعدو ةركشو .يرحبلا دابدنسلا ةاساق امم بجعتي رهو هليبس لاح

 لامحلا داب دنسلا ماق حالو ةرونب ءاضا و حابصلا ربصا املو هتتيب يف

 هيلا لخدو اةرما امك يرعبلا داب دنسلا تيب نئلا ءاجتو عبصلا ىلص و

 هبا تح*ا ىقاب اتا ىتح' «عم سساجو هب بحرف: هيلع جف

 اوللتن ساو اوبيرشو اول ىقو ه«فتعاسمجو

 نا مع اداوم نشا 1ن ترام وفول د هنا و اوبوتسالاو

 قامت كارو اي و د ا د ول



 ماي ةفلاثلاةرغسلاةيكع !اهيفو لامحل اداب هنسلا مميرحمل اداب لندلا ةياكح

 ةثلاثلا ةرفسلا ةياكح

 لبق ةمىقتملا تاياكحلا نم جعااهنافاهتياكح ينماوعمساو يناوخااياوملعا
 ةرغسلا نم تمقجامل مدقت و يضماميف يناركحاو هينعي ملعا هللاو هخبرات

 اريثكال ام تبسكدةو ةمالسلاب ناحرف حارشن الاوطسبلا ةياغين يناو ةيناغلا
 ينم حارام لة ههج ىلع هللا قي ون دقو هخبرات سما ركل تيكح امك

 افصلاو ظعلا ةياغ ينف اناو نامزلا نم ةدم دادغب ةنيدمب ثمقا

 تقوشتو ةجرغلا و رغ_سلا ىلا يسفن تقات هاف حارشنالازو طسبلا و

 تيرتشاو تممهف ءوسلاب ةراما صفنلاو كئاوقلا و بسكلاو رجتملا ىلا

 رغسلا ىلا اهتمزح دقو رحبملا رفسل ةبسانملا عمئاغبلا نم اريثك ايش

 لحاس ئلا تّمج و ةرضبلا ةنيدم سلا دادغب ةنيدم نم اهب ترفاسو

 سان و ريخ لش اريثك باكر وراجت اهيف و ةميظع ابكرم تيأرف رحبلا

 كلت يف رهعم تلؤاف حالص و فورعم و نيد لغا نوبيط حالم
 انرشبتسا لدتو هقيفوتو هنوعب ىئلاعت هللا ةكرب نئلع انرفاسو بكرهلا

 ىلا ةريؤز+ نمو رحب ىلار حب نم نيرثاس لزن ملو ةمالسلاو ريخلاب

 عيبنو جرغتن هيلع انررم ناكم لكي نو ةنيدم ىلا ةنيدم نمو ةريزج
 مايالا نم اموي انك نإ ىلا رورسلا و جرفلا ةياغ ىف ىدنو يرتشنو
 وهو سي رلاب اذاو جاومالاب ىطالتملا ياجعلا رحبلا طسو يف نيزئاس

 ىوطو «عجو ئاع ملح هنا مث رسجلا ىحاون ىلا رظني بكرملا بناج ئلع

 احايص حاصو هبايث قزم و هتيحا فتنو اهيسارم ىمرو بكرملا عولق
 ميولا نا ةمالسلا باكر اي اوملعا لاقن ربخلا ام سير اي. هل انلقف اميظع
 انتخا ءوسل ربداقملا انتمرو ردبلا طسو يفانب فسع دقو انيلع باغ

 لحا ناكملا اذه ىلا لصو امو دورقلا لثم موق مهو بغزلا لبج قلا
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 سيرلا لوق رتتسا امف نيعمجا انكالهب ىبلت شئنا ناناو هن ميلف راسو

 زينك "يه مشو بناج لك نم بكرملاب اوطاح ادقو دورقلا ان ءاج ئتح

 انعتا اهنم'انلتق نا انفغف ربلا ىلعو بكرولا ىف رشتنملا دارخلا' لمه

 انيقبو ةعاجشلا بلغت ةرثكلاو رهترفك طرغل انولتقي نا ةاندرطوا هانب رضوا

 م10 1 واورعلا نا هو افعياتماو نهال اونبهقي نا: زهنم: قيقا
 ام الك رهل دحا مهفيالو عزنت' مهتيو رو دوسالا دبللا لثهروعش

 راغض هوجولا دوس نويوعلا رفص سانلا نم نوشحوتسم رشو اربخ الو
 ةاسزملا لابح ىلع اوعلط لقو رابشا ةعبرا رهنم لحا و لك لوط ةقلخلا

 بناج لك نم بكرملا لاابخ عيمج اوعطقو مهن انسشاب اهوعطق و

 يف كربلا كاتو رهاب ىلع .تضرو ميلا نم :يكرملا :كلاظيف
 ةريزجلا ىلا اوعلطو باكرلا و راجتلا عيمج ىلع اوضبق دق و مهرب
 7 لاخ ىلا ا_هباوحارو اهيف انك عيمجب بكرملا اوذخاو

 اونحاز نيا ملعنالو ب بيكرتتلا انه + كييغدلمو ةريزجلا ىف انوكرت قو

 8 ةواهل و قبو اهرامثا نم لكأن ةريزجلا ىلت يف' نحن امنيبق

 كلت طنس و يف رماع تين انل حال ذا اهيف يتلا راهنالا نم برشنو

 ىلاع ناكرالا ليشم رصقوه اذاف هيلا انيقمو ةاندصقف ةريزجلا

 .انلذخ لف فومبكلا بشخ نم وهو حوتفغم ىنيتفرضب باب هل راوسالا

 زيبكلا عساولا شوخلا لغم اعس او اريضح هل اندجوفرصقلا كلذ باب

 اًنهيفو ةريبك ةيلاع ةبطصم هرذص يفو ةيلاع ةريقك باوبا ةرئاد يفو

 اهيفرن 2 ةريثك ماظع ا نذل رمت نيناوكلا ىلع ةقالعم يببط يناوا

 كلذ ريضح ىف (تنسلج دق و بجعلا ةياغ كلذ نم انبجعتف !ذحا

 راهنلا ةوص نم نيمثان لان لو ب كلا لعب" مث اليلق رصقلا

 ايود انعمس: و انتحث نما تجترادق ضرالاب اذاو سمشلا بورغ لا



 مو ةغلاغلاةرفسلا ةياكحل ااهيفو لامحل اداب دهسلا عم يرحبل اداب لنسلا ةياكح

 يف ةقلخلا ريظع صخش رصقلا ىلع ا نم انيلع لزن نقو وجلا نم

 نانيع هلو ةميظع ةلخنهناك ةماقلا ليوط ىنوللا دوسا وهو ناسنا ةفص

 ةقلخأ ا ررظع مف هلو ر بز انخأا باينا لغم بايناهل و ران نم ناماعش امهذاك

 ١+ و هردص نلع ةيخرم لمجلا رتاشم لغم رفاشملا هلو رثبلا رف لثم

 بالاخ“ لثم هيدي ريفاظاو هفاتكا ىلع ناتيخرم ىنيهرجلا لثم ىنانذا
 'د ٠ ىرتو اندوجو نع انبغ ةلابحلا ءنذه ىلع هانرظن املف عبنسلا

 عزفلا و عزجلاو فوخلا ةدش نم ىتوملا لغم انرصو انعزف دتشاو
 حاسب بلا مالكلا نم تتكسف حابصلا دازرهش كرداو

 ةئامسمم لا لعب نوغبرالاو ةعباسلا ةليللا تناكاملف

 امل هتقفرو ّيردبلا دابدنسلا ناذيعسلا ىلملا اهيا“ علب كلاق

 عزذلاو فوخأا ةياغ مهل لصح ةروصلا لئاهلا صخشلا انه اوأ

 اذندنع ءاجو ماق هنا رق ةبطصملا ىلع اليلاق سلج ضرالا ىلع لون املف

 ةريغصلا ةمقللا ىلفقم ةدب يف كتردصف ينبلقو جيا ضرالا نع

 افيعض ينلجروف ملنعلا ةدحبب 3 رازجلا سجل ام لغم ينسج#راضو

 يش يف سيلو رغسلاو بعتلا ةردثك نم اليزه رسهقلا ةرثك نم
 3 يتقفر نم يريغ ادحاولخخاو ةلف نم ينقملطاف رللا نم

 اذحاو انبلقيو انسجت لزي لو هقلطاو ينسج امكاسجأو يتلق امك
 الجر ناكو .اهيف انك يتلا بكرملا سير ىلا: لصو نا لا لحاو كعب

 هيلع ضبق و هبجعاف ةدشو ةرق بداص فاتك الا ضيرع اظيلغ انيمس

 هلجر مضوو ضرالا ىلع هامرو هتحبذ ىلع راؤعلا ضبقي ام لثم

 لوتح ةزب د يف «لخ داف ليوط رمش اجت هقبقر فضقف هتبقر لئلع



 ةقلاغلاةرغسلا ةياكعل ا اهيفو لامدل اداب هنسلا عمير كبل اداب دنسلا ةياكح م٠

 يلا عيسلا كلذ اهيلع بكر و ةديدش اراندقواو هسأرةبق نم هجرخا

 ةمعل ىوتنسا ئتح رمجلا ىلع هبلقي لزي ماو سيرلا هيف كوكشم
 ةخرفغلا لجرلا عسفي امك هخسفو همارق هطح و رانلا نم هعلطإو

 ةل اعلا ةذه لع لؤي ماد هنهب لق اناو ةريف اظاب همحا علطقي راص و

 ماظعنا ىق اب ىمرو أيش هنم قبب مل و همظع شهن و همحا لكا ىتح
 ةبطدملا كلت ىلع مانو ح رطناو اليلق سلج هنا مث رصقلا بنج يف

 كزي ماو ةحوب فملا ةميهبلاوا فوراغلا ريخش لغم رخشيراص و

 ةلعب ا _دققحت املف هليبس لاح ىلا جرخ و ماق مث حابصلا ىلا امئان

 رحملا ىف انقرغ انتيل اي اذلق و انحاورا ىلع انيكبو انضعب مم انثدحت

 اذه نآ هللا و رمجلا ىلع ناسنالا يف نم ريخ دورقلا انتكاوا

 هللاب الا .ةوقالو لوح الزو ناك هللا ءاش ام .ىنكلو يدر كوم ثوبملا

 ةاجن انل يقب امو لحا انبردب ملو ادمكانتم دقن ميظعلا يلعلا

 اذ اكم انبي رظيدل ةزيزجلا ىلا انج رخ و انمق انفا من ناكملا اذه نم

 رانلاب ايمحا ىوشب الو ثوون نا انيلع ناهدقو برهنوا هيف يفتخن

 رصقلا ىلا اندعف ءاسملا .انكردا دتو. هيف يفتخن اناكم انإ لجن ملف

 اندعحت نم تدجنرادق ضرالاب اذاو اليلق انسلح و انئوخ ةدش نم

 |: ]ديلي ناصر و ءاتيبيع ءاج وي دوسالا نمجشلا كلذ اننلع قبتارو

 هيلع ضبقف لحاو هبجعا ئتح انسج# و ىلوالا ةرملا لثم لحاو لعب
 كلت نئاع ماذو هلكاو ةاوشف موي لوا ىف سيرلاب لعن ام لثق «ب لعق و

 ةحم نللا لثم رخشن رهو ةليللا كلت يف امئان لزد ملو ةنلطضولا

 هتداع يرج ىلع انكورتزو هاهبس لاح لإ حارو ماق راهنلا عملط املف

 رعبلاىف انسفنا يقلن نا هللاو انضعبل انلقو انثدحتو انضعيب انعمتج اف

 لاف ,نيبش هلت ةذه نال اقر كثوعن نا نم ريخ اق - تومذ و



 م1 ةفلاغلاةرفسلا ةياكحل ااهيفولامعل اداب دنسلا مم يرحل اذا: كسلا ةياكح

 حاترن و ةلتقن و هيلع لاتحن اننا يمالك اوعمسا انه لحاو

 بشعلا |اذه لوسعن انناف هلتق نم كبال و ناكنا يناوخا اي اوعمسا مهل

 كلذ دعب و بكرملا لغم اكلفءانل لمعن و بطعلا |ذه نم أيش لقنف و

 لكم يا ىلا ردسبلا ىف حورف و كلفلا يف لسن و ةلتق : يف:لاتخن

 لزننف بكرض انيلع ومت لئتح ناكملا اذه يف لعقن اننا وا همللا :ديرب

 قرغن انكول و رحملا ىف حورن و لزنن هلتت يلع ردقن مل نا و اهيف
 انتم انقرغ نا و انملسانملس نا وبلا نمو رانلاىلع انيشنم حاترنف

 رمالا اذه ىلع انقفتا و ديدس يأر اذه هللاو اعيمج اولاقن !ديهش

 هانطبر و اكلف انعنص و رصقلاج راخ ىلا باشخالا انلقنف هلعف يفانعرش و

 ملف رصقلا ىلا اندع و دازلا نم ًاهش هيف انلزن و رحبلا بناج ئلع

 دوسالا انيلع لخد و انب تنجأرا لق ضرالاب اذا و ءاسملا تقو. ناك

 ادحاو لخلاف ىحاو دعب !دحاو انسجو انبلق مثروقعلا بنعلا هتأكونف و

 راض و. ةبطصملا ىلع مان و هلكا و هقباسب لعفام لثم هب لعق و انم

 اراص و ارمحا يتح ةيوقلا رانلا يف امه انعضو و ةبوصنملا خاهشالا

 دوسالا كلذ نئلا امهب انمبج و اديدش اضبت امهيلع انضبقو رمجلا لغم

 اعيمج امهيلع ان اكثا و هينيع ىف امه انعضو و ردشب رئان وه و

 همزعب ةبطصملا كلت قوف نم. ماق مث هنمانبولق تبعتراف ةمياهغ ةديص

 يمجلقو:رظني لاو ءالامش و انيمي هنم برهن نحفو اندلع :قشتفي“واضإو
 فتالهلاب ةعا_سلا كلت يف انقياو ةدردش ةفاخم  هنم .انفخف ةرصن

 هنم.ج رخو سسحب وهو بابلا دصت كلذ ديعن ةايجنلا نم .انسنأو



 ةلاغلاةرغسلا ةياكحل ااهيفو لامعل اداب هنسلا عم يربلا داب لنسلا ةياكتح مم

 000 ا املف هتوص ةذش نم

 انوأر اهلف فوخلا ةراغ انفخ هتم ةلاح بو املف

 قف. ةازعفدو هيف انلزذو ةانعنص يذلا كلفلا انككفو انضهن اميلا اوعرساو

 اهب اننومجرب اوراص و ةميظع ةردخص دمت ديه يع لك عم و رعبلا

 ىانثا و اانا ضاخشا .ةقلث انم يقب و مىجرلا نم انركأ ثامن نا ىلا

 حا يملا مالكلا نع تتكسف حابصلا داز زهش كردا و

 ةئامسمخلا دعب نوعبرالاو ةنماثلا ةليللا تناك املف

 كلفلا ىف لزن امل يرخبلا دابدنسلا نا ديعسلا كلملا اهيا ينغلب تلاق

 ...٠ دلل هتقيفر و وت راب تو 0

 3: سلا ةلاحلا ءذه ىئلع نحن و ليللا' انيلغ لخلف م

 عسنأو ةفغجلا ريبك ةقلخلا ميظع 50 اذا و انمانم نم انظقيتساو

 هيقاب عاب مث هفاتك | لا هعلبق انم:!دحاو لصتو انب طاحا نق نوجأ |

 نهااببعتن هنيبس لاح: ىلا حار و ةتطب يف رسكتت «ءالضا انعمسف

 ىلع فونخلا ةياغ يف انرص و انقيفر .ىدع انزح و بجعلا ةياغ كلذ:
 انك و: هةباس :نم مئشا ثوم لك بيجع رما له هالااو'انلق و انسغنا

 هللاب.الا .ةوق ال و لوح ال. ةحرفلا تمت امف دزسألا نم انتمالسب انحرف

 5له نم انيادن ىنوكت فيكف قرغلا نضاو دوس الا نم انوجن نق هللا و

 اهرعمثم نمانلا وةزريزجلا ئف انيشمف انْمد اننا مث ةموكشملا ةف آلا

 ةرجش..اندجوف واسملا كتقو ىلا اهيف لزن مل'و امه راهنا' نم انيزتث و“



 مم ةنلاغلا_ةرفسلاةياك-لااهيفولامحلا داب هنسلا مميرحملا دابديسلا ةياكج

 لخ د املف اهعورف العا اناث تءملط و اهتوف انهنو اهانعلطف ةيلاع ةميظع

 لصق هنا مث الامتش و انيمي تفلت و نايعثلا ءاج تتولا ردطانو ليلا

 او راب قم راو ديال

 اكو قوخ يزتخ ؟لذن يل خيسبلا نا مث ينيعب زل انا و همامعب هعلب

 كلت ايتاب ةرجشلا كلت ىلع ٍلزا مل و هلهبس لام .ئلا حار ةرجشلا

 قيم'انا و .ةرجشلا قرف نمت تلزن روعلا' ناب و”زاهتلا ؛عملا اهله ليلا
 وحملا يف يسفنب يقلا نا ثدرأو عزفلا و فوخلا ةرثك ينم تثبملا

 تطبرف ةزيزء حورلا نال يحور يلع نوهت ملف اينذلا نم ب رتدا و
 يبدج ىلع اهلغم ةدخاو تطبر و :ضرعلاب يمادقا نئلع ةضيرع ةبشخ

 يمادقا تحت يتلا لغم ضرعلاب يسأر قوف نم :ةضيرع ةليوط ةدخاو

 يمما املف م ةطيح# ظ و باشخالا كلت نيب امئان

 يندصت و ىلا رظن و. هتداع "يرج 9 ناديبعقثلا كلذ لبقا ليلا

 لك نم يلوح باشخالا و ةلاعلا بلت قلع اناو ينعلبي نا ردعي ملف

 ينيعي رظنا انا و. ىلا لوصولا عطتسي ما و يلوح نابعشلا رادف بناج

 دعبي نابعثلا راص و عزفلا و فوخلا ةدش نم تيملاك ترص دقو

 يلا لوصولا. دارا املك و ةلاحلا. هذه: لع لزي مل و ىلا .'دونعي و نيف

 لزب ملو كيفاتج خلك نمم يلع ةدودشملا باشخالا كلت هعنمت. ينعلتبيل

 ثقرشاو رولا: ناب و رجلا ملط نا ىلا سمشلا بورغ: نم كلذك

 نم نوكي ام: ةياغ يف وم او ه«ليبس لاح للا نابعغلا ىضمنذ _سمشلا

 َج



 ةقلاغلاةرفسلا ةياكحل !اهيفو لاممحل اداب قنسلا عم يرسبل اداب د تسلا ةراكح ع

 كلت نم يسفن تككفو يدي ثتددم كلذ لنعف ظيغلا و ردهقلا

 ' كلذ نم تيساق ام ةددش نم كاومالا ما يف انا و باشخالا

 اهرخ] لا عييصتنا نيتح ةرئي زجلا يف تيشم و تمق ينا مث نابعتلا

 اشر ايفا ولجي : ليل ابكرم تبيأرن سيلا ,ةيجانديب !! هتافتلا ينم تحالن

 انا و مهبتيحان نلا, هب تحول ون ةزجغ :نم اريبك اعرف تزخاف ةجللإ

 ناسنا هلعل !ذه نوكب ام رظنن امنا ديال اولاق ينوأر املذ مهيلع ميصا

 مهعم ينولذخا و يلا واجن مهنييلع يحايص اوعمس و ينم اوبرت مهنا مث

 نم .يل ليرجام عسيمج مهتريخاف يلاح نع ينول أس و بكرملا_ىف

 بدعلا ةياغ كلذ نم اوبهعتف لئآى غلا نم هتيساق امو ةرخآ ىلا هلوا

 ارمدق كلذ دعب و يتروع اورتس و ابايث مهدنع نم ينوسبلا مهنا ث
 شعتناف ابذع ادراب ءام ينوقس و تيفتك | ئتح تلكاف دازلا نم ًأاسيش ىل

 دعب ىلاغت هللا يناهحا و ةميظع ةحار ىل لصح و يسفن تحاترا و يبلق

 يتمه تيوق .لق و هتركش و ةرفاولا همعن ىلع ىلاعت هللا تدمحف يتوم
 ماغم هيف انا ام عيمج نا يل ليخآ ىتح كالهلاب تنقيإ. ثنك ام دعب

 ىلع انفربشا ناىلا قلاعق هللا نذاب سيرلا انل باط دقو ىيرثاس لزن مل و

 كردإ و اهيلع بكرملا سيرلا فقواف ةطهالسلا ةريزج اهل لاقي ةريزج

 جيا سي | املا مالكا نع تكف حج ايصلا دازرهش

 ةثامسمخلا دعب نوعبرألاو ةعماتلا ةليللا تناك املف

 داب فنسلا اهيف :لزن ,ىتلا .تكرملا نا ىيعسلا :ىكلملا اهيا يننغلب تلاق

 اوعلط,او تياكرلا و.راجتلا .عيمج اهنمب لزنف . ةريزج ىلع تيم يرحبلا
 بكرملا بحامب يلا رتغتلاف يرحملا لدشلا لاق اورتشي و اوعيبيل رهعئاضب
 كنا انتردبخا نقر ريقف بيرغ لجر تنا يمالك عمسا يل لاقو



 مم ةفلاغلاةردسلا ةياكعل ااهيفو لامع ادابهنسلا عميرتلا دابدنسلا ةياكح
 ىلإ لوصولا ىلع كنيعي . يشب كعفنا يدارمو ةريثك الا وشا توساق
 | لاقف * ءاعدلا ينم كل و.معن هل تلقفيل وعدت ىقبت و كجدالب

 تام .ما ةويحلاب ره له رلعن مل و هاندقف رئاسم لجر انعم ناك هنا

 ةريزجلا هزه يف اهعيبتل هلومح كل عفدا يدارم و اربخ هنع عمسن يلو
 ابنهنم .ىقب ام و كتمدخ, و كيعت ريظن ين أمد كيطعن و اهظفت و
 رهيبلا عفدن و هلشا نع لأمنف دادغب ةنيدم ىلا دوعن نا ىلا هلخأن

 ءله اهب لزنت و اهملستت نا كل لهف اهنم عيب ام نمث و اهتيقب
 كل و يديس اي كل ةعاط و اعمس تلقف راجتلا لغم اهعيبتف ةريزجلا

 نما كلذ ىنغف كلذ ىلع هتركش و. هل ثوعد و ليمجلا و لضفلا

 اهوملسي نا و ةريزجلا ىلا عئاضبلا بلت جارخاب ةيرحبلا و ,ىيلامحلا

 ةيرحبلا اهعبلطا يتلا لومحلا ءذه ام سير اي بكرملا ,بتاك لاقف يلا

 ميسا اهيلع ,بتكا لاقف رابجتلا .نم ىنم ساب اهبتكا و. نولاهجسلا و

 هنم. ايش هيطعن و اهنمث . لمح و اهعيبي بيرغلا اذه نا:ديرنف ربخ

 دادغي ةنب لم ىلا مجرب ىتةح انعم هامدن يتابلا و هعيب و هيعب رويظن

 ةنيدم يف هلشا ىلا هعفدن هدجن رل نإرو ةأيا ةانيطعا ةانداجو ناف
. 

 مالك تعمبب املف + -- بيأر و يلم كمال بناكلا ناقفينال

 انإ ه«للا'و يسفن يف تلق يبمساأب لومعلا نارك في وضظاو سير.لا

 ينا مث قرغ نم ةهلمج عمم ةريزجلا ىف تقرغ انا و يزرحبلا داب لنيببلا

 بكوملا يجحاص ىلا تملقتف ءارشلا و عيبلا روما يف.نوركافتي و

 ةنيدم. نم الجر ناك هنكل وب الاح هل ملعا ال يل لاقث..هلاهعببال ىلا



 .ةغلاغلاةرغسلا ةياكعل !اهيفو لامحل اداب هنسلا عم يرحبلاا داب دنسلا ةياكح مو

 رئازجلا نم ةريزج ىلع انيسرا لقو يرعبلا دابدنسلا ةل لاقي دال غب

 لا اول رت وعلم وه نقف و ريثك قلخ اهيف انه قرغف

 سير اي هل هبات و ةميظع ةخرص تخرص كلذ ىنعف تنولا اذه ىلا

 ىلع تيرا امل نكل و قرغا ل يربلا داب ىنسلا اثا ينا ملعا ةمالسلا

 يعم و سانلا ةلمج عم انا تعلط باكرلا و راجتلا' ملظ و ةريزجا

 ناكملا كلذ ىف سولعلاب تذىلا# ينا مث ةريؤجلا بئاجب هلأ * 2

 تمق ينا م ,مونلا ىف تقرغ و تمنف مونذلا نم ةستس نيالا

 هله و يلام لاملا اذه و يدنع ادحا لجا ملو ولا لها ملف

 اهوار سمع ريبعايتور اجب نا روس يلج زنط عاق
 متر مخا امك يرحملا دابدنسلا انا يناب ىل نؤدهشي و ساملا لبج يف

 قاوتيخسن مكناب مهتر بخا و تنقرملا قف ركعم ىل ئرجام و يتضقب

 [ملق ىزجام يل يرجو ادحا دجا 3 تمقو امئان ةريزجلا ىف

 زنا ينتلَض نم مهذمف + اوعمتجا يمالك باك ”رلا راكتلا عموست

 نيَح راثوتلا" لم جانتي اذا" و نكلذك نحت [ةئيبق يدبّرك نم

 اوعمسا رهل لاق و يرنع مدقث و ضهن ساملا يداو ركذا ينعمس

 يرافسا يف تيأر ام بجعا مكل تركذ تنكامل ينا يمالك ةعامج اي

 يرج نلع رهعم يتحب# ذ تيقلو ساملا يداو يف مئابذلا انيقلا امل

 ينومتب نك لب ينوقدصت مل و اهب قلعم لجر يتحت# 3 يف علط يتداع

 اا اوتو ويف يسال يح . معن اولاقق

 شاملا رجح نم ًايسف يناطغا لق و يتحمبذ يف قلعت يذلا لجرلا
 ئلةجلطي؛ ةناكامرفكا يننتوشو 'ةريظن" لجوال يللا نمذلا' يلاتغلا

 ةرصبلا ةنيدم ىلا ا[ءلص و نا ىلا يعم هتيحصتسا لقو يتخذ يف

 اذهوشو اندالب ىلا انعجر و انعدوو ةدلب ىلا هجوت كلذ دعب و



 ء 7  ةئلاغلاةرغسلا ةياكحل ااهيفيلامحأ اداب ددسلا مميرعبلا داب لفسلا ةياكح

 بكرملا باهذب ان ربخا لق و يردلا دابدنسلا همسا نا اتقلعاو

 الا انه'ان ءاج ام لجرلا اذه نا اوملعا و ةريوجلا ةذه يف :ه«شولج و

 انربخا هناف هتزر اهلك مئاضبلا هذه و ىكا هتلق امم يمالك اوق دصتل

 لاقو ةعاس رظنلا ين ققح و يذدنع ءاج و يلع ماق:رجاتلا كلذ مالك

 اذكو اذكو هام يعئاضب .ةمالع نا رلعا هل تلقف كعُتاضب ةم العام

 ةرصبلا نم بكرملا هعف تازن امل هنيبو ينيب ناكرماب ةتربخا لق و

 ةماالشلاب ينانشو ىلع ماس و ينقناعف يرحملا داب دنسلا انا ينا ققدتف

 كيلع كلام و كعئاضب در و :كنيب و اننيب ممج يذلا هلل :دمحلا

 جات ملا مالكلا نع تتكسف حابضلا داز رهش كرذاو

 ةئامسمخلا دعب نيسمخلل ةيفوملا ةليللا تناكاملف

 سيرلل نيبت امل يرحبلا داب ننسلا ناديعسلا كلملا اهيا ينغلت تلاق

 كعثاضب در يذلا هلل دمحلا سي رلا هل لاق و هنيعب وه هنا راجتلا و

 تحبرو يتفرعمب يعئاهب يف تفردت كلذ كدنعف لاق كيلع كلامو

 تأنه و اميظع احرف كلذب تدزفو اريقك أيش رفسلا تكلت ف يتغاضب

 رئازجلا ىف يرتشن و عيبن لزن ماو يلا يلام دوعو ةمالسلاب يسغن
 تيارو انيرتشاو اهيف انحب لق و كنسلا دالب ىلا الص و نا ىلا

 ةلمج نم و نصحت الو دعيال بئاجعلا نم اريثك أيش رجلا كلذ يف
 ةفص ىلع أيش و ةرقبلا ةفص ىلع ةكمس ردبلا كلذ ف تيأرام

 ىلع خرفيو ضيبيو رحبلا فدص نم جرخت اريط تيأرو ريمحلا
 كلذ دعب و ادبا ضرالا هجو نئلع رخبلا نم علطي الو ءاملا“ هج
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 لا رفسلا و عيزلا انل باط دق و ىلاعت هللا نذاب نيرفاسه لزن مل

 كلذ ىيعب و:لئالق ام ايا اهب تنمقا دق و ةرصبلا ىلا انلص و نا

 تيماه و نتمب تاخد و. يتراج ىلا, تهجوتف دادغب ةنيدم ىلا تئتج

 ىلا يدوعو يتماللسب. تحرف لقو :يئاق دصاو ,يباحاو يلها لع

 كوبيكاو تبهو و تقدصتو يرايدو .يتنيدمو يلهاو يدالسب
 هينايهإا يلح كزرزتا, مل و :يبابحاو. يباجحا .تعمجو ماتيالاو لمارالا

 .نقلع اهنليقأل قيشالزو. ابيط لك ًايانا و هبرطو وهل و. فرشو لك ١ ين :ةلرجلا

 نكتالشلا نم تيساق امو ىل يرج ناك ام. عيمج تيسن لقو طلاخاو

 يجعا !ذهو ىصح# الو لعيال ةرغسلا هذه ىف ايش تبسكو لاوه الا و

 ئكحاو يلا “ىجت ىلاعت هللا ءاشنا ليغ يف و. ةرفسلا هذه يف هتيأر ام

 دابينسلا نا مث تارغسلا ءله نم بجعا اهناف ةعبارلا ةرغسلا ةياكح نكل

 هت داع يرج ىلع بهشنلا نم لاقغم هثام هيلا اوعن لي نابرما ىرعبلا

 كلت ”نض نوبتكعتب 2 و ةعامجل

 رهطيبس لاح ىلا :اوفرصنا ءاشعلا لعب مهنا م اهيف ىرج امو ةياكعلا

 لا ىلا :فرصناو بضهذلا نمهب هلرما ام لامعلا داب دنسلا لخا لقو

 هتيبب ىف تابرو يررحبلا داب دنملا نم هعمس امم بجعتم وه و هليبس

 ىلصو لاوبلا داي فنسلا ماق حال و ةرونب ءاضاو جابصلا بصا امل و

 ةاقاتو هيلع ماس و هيلا لخد نق و يرحبلا دابدنسلا ىلا ىشمتو جبصلا

 نق وو هباح<ا ةيقب رضح نا ىلا دنع هسلجاو حارشفالاو حرغلاب

 مسهل يكحو مالكلاب مهأدبف طسبناو اوبرش و اولك اف ماعطلا ارم لق

 ةخيدم ىلا تادع امل ينا يناوخا اي اوملعا .يرحتلا دابدغسلا لاق



 ةعبارلا ةرفسلاةياككل ااهيفولامحل اداب دنسلا مم يرن اذاب لادتسلا ةياكتم

 رظعا يف ترصو يباسيب>او يلهاو باحا ىلع تعمتجا و دادغب

 ةرغكل هيف تنك ام, تييسف لق ةحارلاو رورسلا و مانهلا نم نوكي ام

 بان_حالاو بابحالا .ةسلاجمو -برطلاو وهللا ىف تترغو كئاوفلا

 ىلا وةسسلاب ةفيبخلا يسفف ينتث لحف شيعلا نم نوكي املا يف,انباو

 بساكملاو عهبلاو سانجالا ةبحاصم ىلا تقتشا لقو لعل دالب

 تمؤح و رحخبلا يسانت ةسيفن ةءاضب تيرتش او:رمالا كلذ يف تممهف

 ةنيدم ىلا دادغب ةنيدم نم ترفاسو ةداعلا ع ةدايز ةريثكالومحب

 ةرصملا باك | 9-5 تيسطصاو بكرم يف ىلومخ تلؤذنو ةرصبلا

 يلاعت هللا ةكرب .نلع بكرملا انب تراس و رغسلا ىلا انهج وت كقرو

 نلع لزذ ماو 0 انل باطو جاومالاب مطالتملا جاجعلا ردملا 57

 ىلا رسب نمو ةريزج ىلا ةريزج نم ماياو ٍلايل هذم ةلاعلا :له

 سيرلا, ىمرف مايالا نم اموي ةفلتخم مير انيلع تجرخ. نإ ىلا رد#

 طسو يف قرغلا نم اهيلع افوخ رلا طسو يف. اهفت واو بكرملا ىبب ارم
 ىلاعت هللا ىلا عرصتنو وع دن ةلاحلا هذه يملع نعجن امنيبةحاب الا

 قرغو اعطق هعطقو علقلا قزم ديدغ عبر فصاع انيلع جرخ ذا

 تقرغو لاومالاو.. عاتملا نم ما . مكاو عيم+ و ساذلا

 نرخ تييايزبا لقو:راهف فصن وجملا ىف نقيل قرغ نم ةلمجب انإ

 9 بكرملا. حاولا نيم بشخ جرل ةعطق: يل نلاعن هللا رسيف يسفن
 جابملا مالكلا نع تتكسف,جابصلا داز رهش كرداو راجتلا ىم:ةعامجي ورانا

 ةئامسملا دعب نوسمكلاو ةيىاحلا ةليللا تناكاملف

 تقرغ. نا .دعب يردتلا د ابدنسلا ناديعسلا فىلملا اهيا ينغلب تلاق

 انفعمتجا لات زاجتلا نم ةعامج و وبه بشخ حول ىلع .علظو: تيكرملا
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 [تنلجراي :ضفونو عوللا كلذ: قلع: نيبك ار لزن“ ماو انضعب ىلع

 اموي ةلاخلا هذه ىاع انثكمف' اندعاست ريرلاو جاومالاز رحملا ىف

 .رخبلا اهو ميرانيلع راث زانهن' ةرخذ موي يناث ناك املق ةليلو

 ىتوملا لمثم نحن و ةري زج ياع ءاسولا انامزق ميزلاو جوملا يوقو

 دقو شطعلاو فوخلاو عوجلاو دربلاو بعتلاو رهسلا ةدش نم
 هنم':اتلك اف اريثك اتابن اهيف .اندجوف ةزريزجلا كلت بناوخ يف: انيشم

 اًملق ةريؤ#لا بناج ىلع ةليللا كلت انتبو انتيقيو انقمر لني ايف

 انقيمي ةريزجلا ىئف.انيشمو انمق حالو ةروتب مءاضاؤ. حابصلا مبصأ

 انيأر يتلا ةرامعلا ىلت' يف انرسف لغب ىلع ةزاوع انل حالفالامشو

 "7 علل هنيعاز نا .سلا ني راس لزن ماو لعب نم

 لاو ةارع ةعامج بابلا كلذ.نم انيلع جرخ ذا كانه نوقتاو
 سؤولجلاب :انرماف م_هكلم .فنع انوذخاو انيملع اوضبق لقو انوماكي
 ةلقم انيأر انرمع ين الو رك اماغظ انل او رضحا لقو انسلجف

 هنم يلكا ةلق ناكو يتقفر نودأيش هنم لأ , لو  يسفذ هلبقت ملف

 كلذ نم يباحصا لك ا املف ناالا ىلا 7 نئتح ئلاعق هللا نم افطل

 تريوغت و. نينانجملا لثم نول ًاياوراصزو م هلوقع .تلشذ ماعطلا

 هنم رهوقسق ليجرانلا نهد رسهل او رفحا كلذ' كعبو مهل اوحا

 مهنيعا تغاز ىشذللا كلذ نم :يباحصا :برش املق: هنم مهونش د و

 داتعملا رهلكا فالخب ماعطلا كلذ نم نولكأتا وراضو مههوجو يف

 يكنغراص: لق و 531 فسأتا ثترصو مهرما يف ثرتحا كلذ لنعن

 دقرو:.ايارعلا» و الّوه نم. يسفن . ىلع. فوخلا ةدش نم مىيظع ره

 قلتو نم. لك ب: لؤنع.هتتيدم: كلم و:«نيوتجم# موق, رهااذاف مهتلمأت

 هب نوثيج# تاقزطلاو. يدارلا ىف ةرف دا-وا هور وا رهدالب“ نا



 عا ةعبارلاةرغسلاةيكعل ااهيفولامجأ اداب د نسا مم يرسد اداب لئلا ةزاكح

 نهدلا كلذب هنونشه نيو ماعطلا كلذ نم هنو_معطيو مهكام نيلا

 هتركف سمظنتو هلقع لهذي و اريثك لكأي نا: لجال هفوج عستهن
 ماعطلا كلذ نام برشااو لالا هل نوديزيف .هليالا لغم ربضصيبو

 اماو + رهكلمل هنومعطي و هنوح .فيف ظلغيو نمسي ئتخ نهكلاو
 املف : عبط ال.و. يش الب. نابسننالا رحل نم نولكأيف كلملا باحصا

 ئلع و يميغن ىلع بركلا. ةياغ يف ثوص رمالا كلذ .رهنم ترظن

 نوملعيال مهل وقع .تشهد ام طرف نم يباحصا راسص دقاو:.يباحا

 جربو موي لك ره ذخأي راصف صخش ىلا مهوملس نقو رهب لعفيام

 ةدش نم كثرص لقف اذا اما * مئاهبلا لثم ةريزجللا .ككلت يف مهءاعزت

 يمظع ىلع امباي .يمحل راصو مسجلا ميقس افيعض ع وجلاو فوخلا

 رهنم .ينركذتي ملو ينوسن و ينوكرق ةلاعلا هله :ىلغ ينوأر الق
 تجر و مايالا نم اموي تليست نا ىلا لاب نلع مهل تثرطخال و :كحا

 ناكسملا كلذ . نع تدعب و. ةريزجلا ىف تيشم و .ناكملا كلذ: عم

 اذاق ا طسو يف عفترم ”يش ىلع اسلاج اهءار. الجر تيأرف

 نم: ريغك "يش هبل او رش اعريل يباحصا هيلا اوملس يذلا لجرلا وه

 يسنمصي رل. و يلقع كلام ينا مهل لجرلا كلذ ينرظن دلوع

 ىلا عسجرا ىل لاقو ىلبيعب نم ىلا راشاف يباع” | باصا امم نك

 قيرطلا "لا: بكلست . كنيمي قلع.يبنلاب قيؤتنطلا يف شا فيلق

 ىلا تر ظنف لجرلا اذه ىل راشا امك يفلخ ىلا تعجرف ةيناطلسلا

 نم يرجا ةعاس انا و ارًداس لزا ماو اهيف ثرسف ينيمي ىلع قيرطلا

 اع لزا مللو يتحار تذخا .ئتح يلهم لع ينشما ةعاس و فوغلا
 قيرطلا . ىلع ينئد يذلا لجرلا نويغ  ىع تيفخ ىئتخ. ةلاحا هذه

 مالظلا لبقا و ينع سهشلا  تباغ و. ينرظني الو ةرظنا ال ترص و
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 نم مون ةليللا كلت يف ينتأي لف مونلا ثدرا و ريرتسال تسلجف
 تيشم و.ثمق ' ليللا فصتنا املف بعتلا و عوجلا و. فوخلا ةدش

 ءاضا وب حابصلا ممصا و راهنلا علط نتح ارئاس زا ما و ةريزجلا يف

 بدق وو :حاطبلا و يباورلا سرر ىلع سمشلا تعلط و حال و ةرونب

 قطرمبلا انوا وت لغيفسللا . نلع لك [: يوسف: عيلوط ىو كاع و: تيعت

 يقود لشن و تقلع: نتج .تابغلا كلذ(: نت لكأ :لزا مل و .ةريزجلا

 ةلادعلا ذه ىلع زا ملو ةريزجلا ىف تيشم و .تمق كلذ دعب و

 نئلع زا: مل و تاسبنلا_ننم لكأ عوجا ام لكو ليللا و راهنلا لوط

 نماثلا مويلا ةيممص تناك املف اهيل ايلب مايا ةعبس ةدم ةلاحلا ةنه

 ارئاس لزا مل و .هملا ثرسف .ديعب نم احبت تيأرف ةرظن ينم تحال

 هنع ديعب اناو هيف رظنلا تققحث سمشلا بورغ دعب هتلضح نا ىلا

 نوعمج» ةعامج م اذا و ايناثو الوا هتيساق يذلا نم فئاخ يبلق و

 يدنع اًواجو يلا اوعراست ينورظن و مهنم تبرق املف لفلغلا بح

 تلبقا نيا نم و تنا نم يل اولاق و بناج لك نم يب. اوطاحا .دق و

 ام عيهججب مهترجخا و نيكسم لجر ينا ةعامج اي اوملعا مهبل 0527

 هتيساق ام. و كنئادشلا و لاوشالا نم يل ىرجام و يرما نم: ناك

 حاح ب بلا مالعلا نع تتكشف حابصلا داز رهش تكردا و

 ةثايسمخلا دعب نوسمخلاو ةيناثلا ةليللا تناك املف

 ةعامجلا ىار امل يرحبلا داب دنسلا ناديعسلا كلملا اهيا ينغلب تلاق

 عيمج ىهل ىكح هلاح نع ةرلأس و ةريزجلا ىف لقلفلا نوعمجل نيذلا

 .نكلو بيجع رمأ اذه هللا و اولاقف كلئادشلا نم ةاساق و'هل ىرجام

 ةريزجلا ةله ف مويلع كرورم فيك و نادوملا نم كمالخت فيك



 عم ةعبارلاةرفسلاة يكل ااهينو لامحل اداب دنسلا ممير لا ذاب لتس ةياكح

 نزردقت ال و'نحا رهنم ماسي الو ساغلا نولكأي و ىو نشك قلقتلو# و
 يباحا اوزخا فيك و: رهعم يل ىرجامب مهتربخاف .دحا ىهيلع زوج

 نوبجيعتي ارراص و ةمالسلاب ينونهف هنم لكآ رل و ماعطلا "رهو معظا:و
 ئنوتا و. ْزهلغش نما اوغزف ”نتح هل نع : ينوسلجلا را نيل .قزج :امهم
 مهدسنع تحترا و اعئاج تنكو هنم تلكاف ريلملا ماعطلا نم ”يشب

 اًواج و' بكرم يف يباوازن و ينوزخا كلذ  دعبو نامزلا نم ةعاس

 هيلع اونزاو ا دلمف رهكلم قلع ينوضرعا لقو رهنكاسم و مهتري زج“ لا

 يرما نم ناك امب هتربخاف يلاح نع يفلأس و ينمزكا زو نب بحراو
 ىلا دادغب .ةنيدم نم يجورخن موي نم يل قفتا ام و يل قرجام و
 بريعلا ةياغ ىل  قفتا ام و يتصق:نم رهكلم بيعتف هيلا تلصو نيح

 تملجف هدنع سولجأاب ينرما هنا رث هسلجم» يف ارضاح ناك نم و انش
 تلسغ و يتياقكر دق ىلع هسنم تاكاف ةورضحاف ماعطلا راضحاب ما و

 تمق ينا يثر هيلح فليختا.دوإ هتادينصوب ى ىزاعت هللا لضف -تركش و يدي

 لاولاو لهالا ةريثك ةرماع يهاذاف ةنيلدم. يف تجرغق و رمكلسب لب نم

 تدرفف نيرتشملا و نيعئابلا و عئاضبلاو قاوسالا: و. ماغطلا ةزيقك

 ثرص و.اهلهاب تسن أتساو :يرطاخ. حاترا و ةنيدملا كلت ىلا يلؤصوب

 ءامظع نم هتكلمم لها ىلع ةدابز امركم از زعم رهكلم نينضرو ره لثع

 دانيجلا لويخلا نوبكري اه.رغاصا و اه رباك ١ ميمج تير و هتنيدم

 يش يال كلملل تلق ينا مث كلذ نم تبعتن ج ورس ريغ نم حالخلا
 لاقف.ةرق ةدايز و بكارلل ةحار هيف ناف جرس نئلع.بكرت مل ينالوم اي

 هل.تلقف هيلع .انبكو ال و هانبأر ام انرمع ”يشاذه جردلا ىركي فيكييل
 لاقف هظح رظنت و هيلع بكرت اجرسس كل منصا نا يل نذات نا: كل له

 هتباطام عيمج راضحاب يلرماف بشغلا نم أيش ىل رضحا هل تاقف لعفايل



 ةعبارلاةرغسلا ةياكع/ !اهيفول امل اداب دنسلا مم يرعبل اداب لئسلاةياكح عع

 ياؤليسلابةظلصا اعملو ةكنعا تاناجنا ثنا رطاش اراجن تبلط كلذ ادبي
 ترضحاو |لبل هنم تعنصو هتشفن و ائنوص تدخا ينا رث هلمعي فيكو

 هتحبرش تاددشو ةرويس تبكر ينا رث هتلقص و جرسلل هتسبلا و 'اكلجت

 اميظع اباكر قدف باكرلا ةيفيك هل تفغصو و دادعلا ترضخ ١ كلذ دعب و

 قيرسعلا'نماب ادها هل تددغ ىنا ثريدزقلاب هتضيب. و هتدرب و

 كثد دس و كلملا لويخ ر ايخ نم. ناصح تيجو تمت كلذ دعباو

 هتم لق و ماجاب هتمجلا و باكر لا هيف تقلعو جرسلا كلذ هيلع

 هل. لصح دق و هيف بكر و ين ركش و ةرطاخ: .قال و هبجعاف  كلملا ىلا
 هل يلمع ريظن يف اريك ايم يناطعا و جرسلا كلذب : ليدش حوف

 تامعف هلثم |ذحاو ينم بلط جرسلا كلذ تلمعةريز و ينرظن املف

 نؤوبلطي :بصاسنملا باحصا و ةلو للاز باكا راص دقو هلثم اجرس هل

 داارخلا|!ون عي نسسلاب ةعنص :رانجنلا :تهلع و مهل لسعفاف جورسلا ىغم

 وباك الل اهعيبنو تاباكر لاو جورسلا ل_معف انرصو باكر لا ةعنض

 ره ىنع يلراص و اريفكال ام كلذ نم ”تعمج دقاو ريداخملا و

 ىنع ةيلاع ةلزنم بحاص تيقب و ةدئاز ةبح* ينوبح و ريبك ماقم

 تسلج نا: ىلا :ةلاو للا باب راو دللبلا رباك ا فنع و هتغامج و: كلملا

 انإنانفيتيبفااوعلا ور ودسلا  ةياغ يف انا و هكلملا !بدع مايالا نم اموي

 انادنغ امركم از زعم ترص كنا اذه اي رلعا كلملا::ىل لاق . ذا نمل اجت

 كين و زخ  عيطتسن الو كتقراسفم ىلع ردقت_رل و: انم ادحاوو

 هل تاقف :ئلوق درنالو. هيف ينعيطت "يش كنم يدوصقم و انتنيدم نم

 لضف كلر اص هثال كلوت دراال يناف كلملا اهيا ينم ديرت يذلا:امو

 ناقف كم ادخن: ضعب لم ترص انا: هلل كاملا و ىلع ناسحاو ليهجاو

 لامجو لام :ةبحاص ةفيرظ ةحملج ةنسح ةجوزب انرنع كجوزا:نادنزا



 عه ةعبارلا ةرفسلاةياكحلا اهيقو لامحلاداب دنسلا مميرعبلا داب طنشلا ةياكح

 الو ينغل اخأ الف يرصت يفو يدنع كنكساو اندنع انطوتسمريضتاو
 هيلع درا مل تكس و هنم تيستس | :كلملا مالك تعمس املفيتملك درت

 هل تاقف يدلو.اي يلع درتال نإ هيل لاقف هنم ءاي-لا ةرفكرم اباوجن

 هتعاسسرو هتقو نم ىلدسراف نامزاا كلم اي ىرما رمالا يدهس اي

 ةفيرش .ةأرماب :تقولا كلذ.يف .ينجوزو دوهشلاو يضاقلا رضخا و

 لامجلا ةعيدب .لصالا ةميظع لاونلاو لاملا ةريثك بسنلا ةيلاغردقلا

 حابصلا داز رهش كرداو ثاراقعو كالهاو نكاما ةبحاص. ىسحلا و
 ج أ بسس ب ب ملا .مالكلا نع تتكيف

 ةئامسمثلا دعب نوسمٍغلاو ةثلاثلا ةليللا تناكاملف

 هجوز نا دعب يرحبلا دابدنسلا ناهيعسلا كلملا اهيا ينغلبا تلاق

 اميظع اتتيب يناسطغا هنا رث لاق ةميظع ةأرما ىلع. هل دقعو كلملا

 فكماوجو تايارج قاب امهحو ام لخ يناطعا:و: «درفمب اسلم

 لصخاام غيمج تيسنو حارشنالا و طسبلا و ةحازلا ةياغ يف ترض

 ىلا ترفاسا'اذا يسفن يف تلق و ةدغلاو ةقشملا و بعتلا نم ئل

 لا راعين ماو هتف ببال ناسنالا ىلع ردقم :لكو يعض اهني قالو

 ينيب قافولا عتقوو ةمبظع ةبح» ينتبخ و اهتيبح لقاو هل يرجح امن

 ل ا و يا
 ىلابحاص ناكو يراج ةجوز ىلاعت هللا فقفاف :نامزلا نم ةدم ةلاحتلا

 مونسهنهم وشو لاح ءرسا يف هتيأرف هتجوز ْيف هيزغال هيلا تلخلف
 ىلع نزدت ال هل تلتو هقيلسو هتيزع .كلذ لتءؤ نطاخلاو زسلا نابغت

 الي رط كرمع نوكيو اهنم نسحاب اريخ كىضوعي لاعت هللا كتجوز
 ج وزتا فيك يبحاص ان ىل'لاق و اني لش ' ءاكب ىكبف ىلاعت هللا واش نا

 ا

 ظ
1 

 ش
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 دحاو موي يرمع نم يقباناو اهتم اريخ هللا ىنضوعي فيكوا اهزيغب
 كناق توملاب كح وز ىلع رشبت الو كلقعل مج را يخا اي هل تلقف

 امو يثم لعت لدغ يف ك6 و يغتل يبحاص اي: يل لاقف . ةيفاعو ريك ٍبيظ

 زاهنلا اذه يف يل لاقث كلذ فيكو هل تاقف ينرظنت كرمع تّيقب

 اند الب يف انت داع اهئاف-زبقلا ىف اهعم يئنونف ديو ئتجوز ىنونف في

 نجلا اعنا ناو ةويكلاب اهجوز اهعم نومف لي ةأرملا ثناقااذا

 نلعب ةويحل اب مهنم لحا ذ للتيال نوط ةزيعملاب هتجوز هعم نونف دي

 نحا اهيلع ردقيام و ادج .ةئيدر ةداعلا ةله نا هللاب هل تلقف هقيقَز

 اوراصو اورضح لق ةنيدملا لهابل غب اذاوثيدعلا كلذ يف نحن امنيبق

 اه :.يهجم يف اوعرش لقا و هسفن يفو هتجوز يف يبحاص ن وزعي

 نجرلا كلذ و ةأرملا هيف اولمحخ و اتوبات' اوزرضحاف مهتداع يرج ىلع

 بداج يف“ ناكم ىلا ارتاو ةنيدملا جراخ ىلا امهب اوجرخو رهعم

 نتف اريتك ارجح هنع اوعفرو ناكم ىلا اوم دقت و. رحملا ىلع لبجلا
 كلت اومرف رقبلا ةززخ لثم رجح نم .ةزرخ رجحلا كلذ تعا نم

 لجرلا كاذبا واج رهن ١ رث لبجلا تحت ريبك بج وه اذاواهيف ةأرملا

 اًولاؤنا وأ بنعلا كلذ 'ىف .ةول ذا و ةبلسسع ىف: ةرتدط .تحت:ةوطباواو

 ةولؤن-املاؤ دازلا نم ةفغرا ةعبدس و ريبكب ذع ءامزوك :كنع

 كلقب رثبلا رف اونطغو ةبلسلا اوبحسف ةيلسسلا نم «هسغت:ككف

 يبحاص اوكرت:و مهليبس لاحت. ىلا اوفرصنا و ناكام لغم رهبكلا رجلا

 بعضا :ثوملا: اذه. نا هللا و يسفن يف. تلقف بجلا ىف هتجوز :كنع

 نونفلت فيكيديس اي هل تلق رهكلم دنع تمج ينا رثل والا توهلا نم

 اندالب يف: انتداع هذه نا ملعا فق لاقف رك دالب يف ثتهملا عم يلا

 اهعم :نفدذ .ةأزملا تنام. اذاو: هتجوز هعم نفدن لجرلا“ تام: اذا



 عاب ةعبارلاةرفسلا ةياكعلا اهيفو لامحلا داب دنسلا عمي ,ردجل ا داب فنسلا ةياكح

 هذه و ثامملا ىف الو ةويعلا ىف امهنيب قرفن ال ىتح ةويحلاب اهجوز
 بيرغلا لجرلا كللذكو نامؤلا كلم اي تلقف انداَلَجا تالا

 اذهب رتلعنام لثم هب نولعفت رك دل دع هتحوز تنام اذا يلغم

 كلذ تعوس املف تبأرامك هب لعفنو اهعم هنفدن معن ىل لاقف

 لهذو. يسفن .ىلع نزحعلاو مغلا ةدش نم يترارم تقشنا. هنم مالكلا

 اناو اهعم ينذونف ديف يلبق يتجوز تثوبمت .نا افئاخ ثرصو, يلقع
 ملو اهلبق انا توما يلعل تلقو يسفن تيلس ينا . ةوسيحلاب

 اف رومالا ضعب يف ئشالتا ثرص و قحاللا. نم .قباسلا دحا ملعي

 لئالتام ايا تفكش لِقو يةجوز تضرم يتح كلذ لعب ةريسي ةلم تضم

 لقو اهيف اهلها نوزعيو يننوزعي سانلا بلاغ عمتجاف تنامو

 تمللذاع مهنا مث رهتداع يرج يلع اهيف ينيزعي ىلملا ينداج

 دئالقلا و غاصملاو بايغلا نم اهدنعام رخفا اهوسبلا واهولسغف ةلساغب

 ثوباتلا يف اهوطحو يتجوز اوسبلا املف نداعملا نم رهاوجلاو

 جلا ىف نع رجحلا اوعفرو .لبجلا فكلذ ىلا اهباوحارو اهولمحو
 ين ينذوع دوي يتةجوز' لضاو يباحا عبمج مىلقن هيف اهوقلاو

 مكتداع_ ىلع ربص يل سيلو بيرغ لجرانا مهنمب عيصا اناو يحور
 و. ينوكسما مهنا مث يمالك ىلا نوتفتليالو يلوت نوعمسيال مهو

 بذع ءامز وكوزبخلا نم سارقا ةعبس يعم اوطبرو بصغلاب , ينوطير
 تحت ةريبك ةراغم وه اذاف رثبلا كلذ يف .ينولزناو مهتداع يرج ىلع

 يسفن كفا. ضرا ملف لابحلا نم كسفن كف يلاولاقو لبجلا كلذ

 يذلا رمبكلا رجحلا كلذب رثيلا كلذ رف اوطغ مث لابحلا يلع اومرف
 تتكسف حابصلا داز رهش كرداو رهليبس لاح نلا اوحارو هيلع ناك

 جان بع او تنس ل ا ا لببلا مالعلا نع
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 ةئامس.خلا دعب نوسم#لاو ةعبارلا ةليللا تن املف

 ةراغملاىف ةوطخامل يرحبلا داب دنسلا ناديعسلا كلملا اهيا ينغلب تلاق

 "رهلهس ناَح ىلا اوخاز و ةراغملا باب اودرو“تتام يتلا هتجوز عم
 ةئعنض اهتحئارو ةريثك اتاوما ةراغملا كلت يف تيار يناف انا اماو لاق

 يردبام عيملج قيتسا يناهللاو تلقؤهتلعن ام ىاع يسفنعيملف "ةهينرك

 توقذا ثدرص و راهنلا نم ليللا فرعاال كترص ينا 34 يل عقب امو َك

 يبدتشي ئتح برشاالو عوجلا ىنعطقي ناداكي ئتح لكأ الو ريسيلاب

 لوخال.تلقو ءاملا و دازلا نم يدنعاام غرفي نا فئاخ انا و شطعلا

 هم "يف جاوزلاب 'ينالب “يش يا ميظعلا يلغلا هللاب الآ ةوقالو
 اهتم تا ةبيصنو ينف عقا ةبيصص نم تجرخ لوقا انجلكو هني لولا

 قف تمؤوارخلائف:تقرغ . ينتولاي مومشم كتوم اذه يتوم نا هللاو

 هل ئلع لزا لَو يدرلا توملا اذه نم يل نسحا 'ناك لابجلا

 ىلاغت هللاب :تئعتساو تاومالا ماظع ىلع تونو يسفن مولا ةلاحلا

 ىلع لكزا ماو هيف اناام ةلدش نم ةلدجحا ملف تثوملا ىنمتثا ترس و

 ترلعتف شطعلا ينبهلاو عوصلا يبلق قرا لتح هلا ا! ةنه

 كيلق ايش هيلع  تعرجتو اليلت أيش هنه تاكاو زبغلا ىلع تسمح و

 كلت:بناوج يف :يشما ترص يليح سلع .تمق ينا مث ءاملا نم

 ادهضررا:يف نكل و . نوطبلا ةيلاخ بناوجلا ةعستم اهتيًارف ةراغملا

 يل تلمع كلذ دنعف نامزلا ريادق نم ةميمرر ماظع و ةريثك تاوما

 مافا ترض و نيهيرطلا 'ئتوملا نع اديعب .ةراغملا بناج يف اذ اكم

 لكأ تنك دقو ريسي ”يش الا يعم قبب ملو يداز.ىلو لقو هيف

 * نم دازلاو ءاملا غارف نم افوخ ةبرش برشاو ةلكا رفكاوا موي لك يف



 ع ةعئارلا ةرفسلا ةياكعلا اهينولامحلا دانى مسلا مميذملا داب ندسلا ةياكح

 اموي تساج نا ىلا ةلادلا هذه ئلع لزا راويتوم لبق يدنع
 ءاملاو يداز غرف اذا لعفا فيك يسفنيف ركفتم سلاج اناامنيبف مايالا نم

 روغلا ةنم لت و اهناكم ننع تحزحزق نق ةرخضلاب اذا و :يلنع: نم

 وعبلا :سأر ' ئلغ نؤفقاو موقلاب اذا و ربخلاام ىرقت اي تاقف .يدكنع

 ئلع زيصتو يكبت يشهو ةويحلاب هعم' ةأرما و اتيم دلِجرا ولازن.نقو
 رظنا ثرصف ءابهلاو .دازؤلا نم اريثك يق .اهدخع اول ؤذ لق او اهسفن

 ىلا اوف رصناو رجلا رعبلا مذ اوطغ دقو ينرظنق مل .يهو ةأرملا

 تقجو تيم لعر ةبضق 6 تذرخاو:.انإ توقف يب

 انيشغم ضرالا ىلع تعتوف اهسارطسو يف انهتب رضو ةارملا .ىلا

 تي أرو اهعم امو اهزبخ تفخاف تتامف اعلاثو ايناث .اهتبرضف اهيلع

 ينا ث نداعملا و رهاوجلا و كئالقلاو:للعلاو يلدا نم اريثك أيش اقيلغ

 تنك يزلا عضوملا ىف» تدعقو ةأرملا عم يننلا دازلا و .ءاملا تناخا
 اليلق أيش دازلا كلذ نم لع ةيزرظول دبع : مانال ةراغملا بناج يف هتلمع

 نشطقغلاو عوجأا نم كوماف ةعرسب .عرفيالاىتح قنتوقي امونق :نيلع
 لتقا ةونفد نم لك انا و نامزلا نم ةدم ةراغملا كلت يف تمقاو

 امثان كنك نا ىلا هب توقتا هيرشواهلك اذهأو ةويحلاب هعم نفد نم

 بناج يف بكركي أيش تعمس و يمانم نم تظقيتساف ٠ مايالا نم امي
 ةدبصق يعم و ةوحف ثيغم او تمت ينا مث اله نوكيام تلقف .ةراغملا

 لولا هتعبتف شح و وه اذاف ينم بره و رن يب سحا املق تيم لجو

 يل نابي ةراث ةمجنلا لغم ر يخص ناكم نم زون ل ابق ةراغملا الش
 هنم برقتا املك :تيقب و هوحن تدصت هترظن انملف ينع نفح ةراتاو

 ةراغملا كلت يف قرخ هنا تققحت كلذ لنعف عستي و هنمروت يل رهظي

 نا اما ةكرح ناكملا اذهل نوكي ىا دنال ىسفن يف تلقف ءالخلاقفني

 ُخ

 ك1



 ةغبارلا ةرفشلاةياكحلا اهيفو لامحلا كاب لنسشلا مميرحبلا داب هنسلا ةياكتح ١

 نم. قيرخت نوكي نا اما و هنم ينولزن ي للا لغم ايناث امف نوكي
 ئلا تيشم و نامؤاا نم ةعاس يسفن يف تركفت ينا مث ناكملا !ذله

 اوراصو:ةوبقن شوحولا نم لبجلا كلذ رهظ يف بقن هباذاورونلا ةيحان
 نونسعبشي نتج :ئتوملا' نولك أي و ناكملا اذه ىلا هنم نولذ ني

 تناأمطاو يخور تأ ده هتيأرءاملف بقنلا كلذ نم نوعلطيو

 ىف ينأك تزصاو تانمملا دغب ةويعااب تنقياو يبلق حاتراو يشفن

 ةريزجلا نمبو نيرحبلا نيب عطاق وشو موظع لبج قون ريل املا رجبلا

 هتركشو ىلاعت هللا تدي هيلا لوصولا لحا .عيطتسي الو ةبدملا و

 بقنتلا نم تعجر كلذ دعب ينا مث يبلق يوت و اميظع احرف تحرف و

 تنكيزلا ءاسملاو دازلا نم اهيفام عيمج تلقنو ة ةرافنقلا نا نا

 ينلازيغ اهنم ايش تسبلو تاومالا تايث نم كترزخا.ينا مث هتركاو

 رهاوجلاو دوقعلا عاونا نم اريفك ايش نضل ام نم. تذخاو يلع ناك

 عاوناب مضصرملا بهنلاو ةضفلا نم غاصملاو ول وللا لئالت و

 تقنلا نم اهتعم ل ظو ىتوملا بايث يبا يف تطبدرو فحتآل او نداعملا

 لؤنا موي لك يف تيقبو ردبلا بناج ىلع تفقوو لببجلا رهظ ىلا
 ءاوس هلتتاو ةءامو :داز لخآ ةونف د نم لكو اهيلغ علطاو ةراغملا

 رجلا ناجح ىلع نمي بقنلا كلذ: نم :عبلطاو ثنا وا. اركذ ناك

 كلت نه لقنا كردصو يلعاز وجت بكرمب .نلاعت هللا نم: ج رفلا رظتنال

 لزا ملو "ئتوهلا بايث يف هطبراو .غاصملا نما هتيأر ”يش لك ةراغملا

 تتكشف حابضلا :داز .رهش كرداو: نامزلا نم ةدم ةلاحلا ةذه ىلع

 ا ةيصت يمس سل هيلع مفعل نوفعم ل١ مالكلا نع

 َّح



 ه1 ةعبارلا ةرغسلا ةياكحلا اهينو'لامحلا داب دنسلا عمير-ع+أ اداب فننسلا ةياكح

 ةئامسمخلا دعب نوسمخلاو ةسماخلا ةليللا تناك املذ

 نم لسقني راص يرحبلا داب ننسلا نسب ىلملا اهيا:ينغلب تلاق

 بناج ىلع سلج# و ةريغو غعاصملا نم اهيف ةاقليام ةراغملا كلت

 تناج نملع مايالا نم امري ,سلاجانا اهنيبف لاق نامزلا نم ةدمرخملا

 ج'اجعلا رحبلا طسو يف ةزئاج بكرمب اذاو يرما يف ركفتم اناو زحبلا

 انيتؤنملا بايت ةئوم تيار يدي يف كتزذخلاف .جاومالاب ئطالتملا

 ميلا نتيشا ثردو رد ملا ىطاش نئلع هب تي وجزر تراسل .هتطبرو

 نليجلا سأر ىف اناو ينوأرف هتافتلا رهنم تحال تح بوشلا كل فب

 اهيا + رم لاطبفجا لحق زؤر يلا اولسرا و يتوص .اوعمس و. يلا !ًواجن

 كسولج ببس امو ثنا نم يلاولاق ينم اوبزق املف بكرملا نم ةعامج

 انيأر انرمع يفامو لبجلا اذه ليلا تاصو فيكو ناكبلا انه:يف

 اهيف 7 يتلا بكرملا .تقرغ وجات لجر ينا: سهلب تلقف هيلا: اج ادحا

 ىلا 2 لليل اد. كاع هللا لهس لقو يجناوح يعم و حول ليلع تعلطف

 لديدقه بعت دعب يتراطش و يدا_هتجاب يعم ينجأ اوح و ناكملا انه

 ةراغملا نم هتذخا تنكام عيمج اولمحو قروزلا ىف مهعم ينوزخاف

 بكرملا ين وعلط نا ىلا. يبا وراس نافكالاو بايغلا ىف اطوبرم

 لل -جر.اي سيرلا يل لاقن يِجُذ اوح عيمج يعم و سيرلا ىلنع

 ةءاروو ميظع لبج وه و ناكسملا !ذه ىلا بكلوص و .راغتسالكت

 زوجاو رسحبلا اذه يف رفاسا يرمع انا و. ةنميظع ةني دم

 روشؤطلا زو شوج ولا ريغ هيف. ادجازربا مايلن لبيجلا !ذه اع

 قرغ و ترسكنا لق و ةريبك بكرم يف تنكر جات لجر ينا هل' تلقغ
 حول لع اهتعضوف اهارق امك. بايثلا و. شامقلا اذه نم يبابسا عيمج



 ةعبارلا ةرفسلا ةراكدلا اهيفو لاهحلا ذاب لمدبلا مم يرهلا داب دنذلا ةياج هم

 ىلع تعملط ئتح بيصنلا و ةردقلا ينت لعاسف بكرملا حاولا نم رهبك

 مف ربخا مل و هعم ينذخأيف زوج# ادحا رظتنا ترص لقو لبجلا اذه

 نحا مسهعم نوكي نا انرخ ةراغملا ىف الو ةنيدملا ىف يل ىرجامب
 نم اريقك لاملا بحاصل تعلط ىنا مث ةنيدملا نكاقنرم بكرملل: ىف

 اذه فعف لبجلا اذه نم ىتاجن :ببس تنا: يديس اي هل تلق و يلام

 ندع ىل لاق و ينم هلبقي ميلف يعم هتلعف يذلا كليمج ريظن ينم

 ىفاوا زجملا تناج نيلع اغيرغ انيأر:اذااو ايش .بحا نم_فخأن ول

 امل و ةوسكف انايرع ناكناو هيقسنو همعطن و ادعم هلمحن ةزيزجلا

 هعم لمعت و ةيدش ان دنع نم ايش هيطعن ةمالسلا ردنب ىلا لصن

 رمعلا لوطب هل توعد كلذ لنعف ىلاعت هللا هجول ليمجلا و ٍفورعملا

 نارك قلاب رم نموت ةزيزج: ىلا .ةريزج . نم نيوفاسملزف'زلاو
 ةراغملا ىف يدوعت ركفتا اهلك و يتمالسب ان احرف ترص و ةاجنلا وجرا

 ةنيدم ىلا ةمالسلا عد هللا ةردقب انلصو دقو يلقع بيغي يتجوز عم

 ىلا تعج اه للعب و لثالق امانا اههيف تمقا و اهيلا تعلطف ةرصبلا

 يباحدإاو ىلها تلباق.و يراد: كلخدو يتراح ىلا تكيف دادغب ةنيدم

 ناك ام عجهج, تذؤذ نقاو ينوون و يتمالل سب اوحرفف يو كلاس و

 ماتياالا توسكو تبشو و تقدصت و يلصاوح يف ةعتمالا نم يعم
 كنك امل كثدع نق و رورسلا و طسبلا ةياغ يف ثرص و لمازالا و

 بردظلا رو وهللاو ناوخالا ةبحاصم و هققارملا و ةرشاعملا . نم هيلع

 ايا نقدا وها .ذاي+ قالو: ةعيارلا»ة رهاب نفر .قلراطلا"اه بجما انكهزو

 ىرجام و يل“ناك امب .كربخاف يدنع ”يجت كغ يف و كتداع لخب و

 ةثامب هلرما رث قبس امم برغا و بجعا اهناف ةسماخلا ةرغسلا ىف:يل

 مهليبس لاح قلااوفردنارو ةعامجلا ىشعت و طامسلا دم و ارهذ لاقفم



 هم ةسماخلاةرفسلاةي6<لااهيفولامعلا داب دنسلا عميرجبلادابديبسا |ةياكج

 لق واسهلبتق يتلا نم رظعا ةياكح لك و بهجيعلا .ةراغ نوبجعتم مهو

 ح ارشنالا و طسبلا ةياغ يف تاب و هلزنم يلا لامحلا داب ىنسلا حار

 داب لتسلا ماق حال و ةرونب ءاضا و حابصلا عصا امل و بجعتم وهو

 يرحبلا  دابينسلا راد لخد نا..ىلا ىشمت و مبصلا ىلص و. يربلا

 هباحصإ ةيقب ءاج ئتح ةهدنع سولجلاب ةرما و هب بدري هيلع عبدو

 |دتباف ةثداحملا مهضوب ثراد و اوبرط و اوذذلت و اوبرش ىو اولكاف

 نع اننا نقل دف حاديبصلا داز رهش فرداو مالكلاب يربحبلا دابيينسلا

 جب بببببس سس يي ب ب97 مالا

 ةثامسمك اد عب نوسمهملاو ةسداسلا ةليللا تناك املف

 مالكلاب ًادتبا يرحبلا دابدنسلا نا فيعسلا كلملا اهيا ىنغلب تلاق
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 ىنيتويشيل حقو ا

 ةسماخلا ةباكم ا

 تقرغ لقو ةعئارلا ةرفسلا نم تعجر.امل ينا يناوخااي .اوملعا قاقن

 امو ىل ىرخ امو ةتخيقل تنكام عيمج تيسنو حارشن الاو برطلاو وهللا ىف

 وغسلا ىف يسن ينتث لعن لئاوغلا و عب نلاو بسكملاب يحرفة دش نم هتيساق

 تيرتشاو نكلذ يف تموهو تمقف رئازجلا يفو نانلا دالبيف جرفتلاو

 كيرف لحاسلا بناج ىلع :تيشم و ةرصبلا ةنيدم ىلا تهجوتو
 ني ري

 ةليلدد اهنادع تذاكو اهقب رتشاف يفتبجعاف ةخييلم ةيلاع ةريبك ابكرم

 يناسملغو يديبع اهيلع ثرظن و ةيرحب و اسير اهل !تيارتكاو

 اهيف ىهلوهح اولزدف راجتلا نم .ةعاسمج ين ءاج و. يلومح اهيف تلزذاو



 ةسماخلاةرفسلا ةياكعل ااهيفو لامععلا داب دنسلا مم يرحبلا داب ىلدسلا ةياكح هع

 لقو روزسسلا و حرفلا ةياغ يف نحن و انرس و ةرجالا ىلا اوعفد و
 ةرد زج ىلا ةريزج نم ىنيرئاسم لزن مل و بسكلاو ةمالسلاب ان رشبتسا

 اهلا علطت و: نادلبلا و رئازجلا ىف جرغتن نحن و رحب ىلا رحب نمو
 نم اموي انلصو نا ىلا ةلاحلا ذه ىلع لزن' مل و يزتشن و اهيف' عينبن

 يقو:لخا اهيذف سيل و ناكسلا نم ةيلاخ ةرهبك ةريزج ىلا مايالا

 جرفتن انعلطف رجلا ةريبك ةزيبك ءاضيب ةميظع ةبق اهيف و ءارغق بارخ

 اوجردفت و اهيلا راجتلا ملط املف ةريبك خر ةضيب يه اذاو اهيلع

 لزن أ ترسكف ةراجحلاب اهوبرض عر ةضيب اهنا اوملعي ع نو

 نم هوعلطو اهنم ةوبحسف خرلإ خزف اهنم ناب لقو:ريثك ءام اهنم
 ملو بكرملا ىف اناو اريثك امحأ هنم او ذخاو هوحب ذو ةضيبلا كلت
 باك ردلا نم كحاو ل لاق "كلذ لنغق ةولعف ام: ىلع ينوعلظي

 00 وسما يا خجلا” نه قاف جرت 27 يايا
 !ذه اولعفت ال قِيلَ تحصخ ةضيبلا نوب رضي را-جتلا تدجوف اهيلع

 يمالك ارعمسي رلف انكلهيو انبكم رسكي و خرلاريط حلطيف لعفلا
 ملظا راعنلا و انع.تباغ لق سمشلاب .اذاو ةلاحلا ةلفه لع مهامغيبف

 لاح يذلا امرظنن ان و ور انعفرن اهنم و جلا ملظا ةمامغ انقوف راص ف

 موضانع  تبجح يتلا يه خرلا ةصنجا انيأرف سمشلا نيبو افتيب
 كترسكنا هتضيب ىأرو خلا ءاج امل كلذو وجلا ملظا ئتح سيغلا
 ناخ رضي. بكرملا ئلع نيمئاح ارانصو هتقيفر ثءاجف انيلع حان

 ةيردملا و نسيرلا ىلع انا تحصف فعرلا نم ىدنقا توصب انيلع

 سْيرلا عرساف كلهنام لبق ةعالسلا وبلط|و بكوملا اوعفدا مصل تلقو

 خلا .انأر املف ةريزجلا كلت يف انرش رون. بكرملا :لخ و راجتلا علطو
 :رهسلاىف انعرسا و' انرس لقو نامزلا نم ةعاس انع باغ زحبلا ىف انرمت



 0 ةسماخلاةرغسلا ةياكحل |اهيفو لامحل ا داب دنسلا مم يرحملا داب دنسلا|ةياكج :

 امهب اذاو امهضرا, نم جورخلا و امهنم : صالخلا ٍفيرن بكرملاب
 ةميظع ةرخص امهنم دحاو لك ىلجر يفو انيلع البتاو اناعبت نق

 بكوملا "سيرلا بذجف انيلع هعم تناك يتلا ةرخدلا ىقلاف لبتجلا نمإ

 بكرملا تعت:رسبلا ىف تلزنف ليلق يهب ةرخصلا لوؤن اهأطخ. ادق

 انيأر دقو رحبلا ىف اهعوقو ريظع نم تدعق و بكرملا انب تماقفا

 ةرخصلا انيلع تقلا عرلا ةقيفر نا رث اهمزع ةدغ نم. رحبلا نارق

 رخوم نلع ردقملا زمالاب تلزنف نلوالا نم رغصا يه و اهعم تلا
 ناكإم عيمج قرغ لقو ةعطق نيرشع ةفدلا تريطو هترممكف تكرهلا

 زدقن جورلا ةوالحا ةاجنلا لواحا ترصف رحبلا ىف بكردملا ىف

 ترصو هتبكر و هيف تطبشف بكرملا. حاولا نماحول :ئل نئلاعت هللا

 تناكو ريسلا ىلع ينا لىلءاسي جوملاو خرلاو يلجرب هيلع فرتا

 ريذاقملا ينتمرف رحبلا طسو يف ةريزج نم برقلاب تتزغ بكرملا

 قيفن و خأ ىلع اناو اهيلع تغلطف ةريزجلا كلت ىلا ىلاعت هللا نذاب

 ' عوجلا و ةقشملا و بعتلا نم هتيساق ام ةدش نم ىئتوملا ةل اح, يفاو
 ىئتح نامزلا ب نم .ةعاس رحملا ىطاش  ئلع تحرطتا يننا مث شطعلا و

 ايفل زق: ةريزدلا : فلن :اوهب تنم _ ضن رعي اعلا »نتي ظلال
 اهرويطو ةقفاد اهراهناو ةعناي اهراجشا ةنجلا :ضاير نم.ةضورر انهن

 نم. ريثك يش ةريزؤجلا كلت يفو ءاقبلارو ةزعلا. هل: نم بست ةذرغم

 قرتح هكاوغلا نم تاكا كلذ قنعق راهزالا عاونا و هكاوفلاو راجشالا

 ىلاعت:همللا تدمحو 22 ئتح راهنالا كلت. نم تبرشو اتبعبش

 تتكسق:حانبضلا از رضهف كرداو هيلع ”ثينئاو_كلذا نلع

 جس سس سس سس سس سس ب سهلا مالكلا نع

 هد. ننهي لل ال تلمح 10101 ل :تهتهىحْضهزيل ري تلاحم تل 2 يصل مل ل 222 ية جا ابك ا

 هسا 0000 ببرو كو

 ةديعا" -؟



 ةسماخلاةرغسلا ةياكحلا اهيفو لامحلا داب هنسلا عميرسملا داب هنسلا ةياكح 09

 ةئامسمخلا لعب نوس.خلاو ةعباسلاةليللا تناكاملف

 نم عاطر امل يرحبلا داي ىنشلا ناديعسلا كلملا اهيا ينغلب ثلاق

 محو ..اهزاهنا: نم برش و اسمك اوف. نم لكاو .ةريزجلا ىلا قرغلا
 ىف.افعاق ةلاخلا :«نه ىلع لزا مل و لاق هيلع ننثا و .ىلاعت هبللا

 ليتقلا قغثم.انا توقف .ليللا لبقتاو مايسملا ىسما نا ىلا. ةريزجلا

 اقوص ةريزجلا كلت يف عمسا لو فريخلا و بعتلا .نم ىل لصح امم

 ىباع .توق مث حابصلا..ىلا اهيف ادق از كزا ملو ادحا اهيفرا ماو

 ةيراج مام نمع ىلغ..ةيتاس تيأرف راجش الا كلت نيب :تيشمو ىليح

 نم .رازاب رزوم خيشلا كلذ و مييام :سلاج عيش ةيقاسلا كلت مانع ىف

 ةلش 2 مالطا خيشلا اذه لعل يمسفذ يف ثملقف رابجتالا قرو

 هنم تون د مث بكرملا م4 ثرسك نيذلا ىئثرغلا. نم وه و ةريؤجلا

 عيش اي هل تلقف راكتي ىل و ةراشالاب .مالسلا .يلع درف هيلع تملس و

 «فيبإ ىلا راشاو فساتو هِسأز كود: ناكملا !اذه يف كسولج بنبس ام '

 ةيتاهلا بناج نىلا ناكملا ا|انه نم ينلقناو فكتبقر لئمطع ينلمحا ينعي

 !نذه ىلا هلقناو افو رعم ١لذِه عم لهمهعا يهقن يف تلف ةيناملا

 هتلمح و هيلا تميلقتق .ىل لضع# هباوث لعل ةديرب .يذلا ناكملا

 ك.زنا هل .تلقو هيلا ىلراشا يذلا ناكولا ىلا تممجو يناتكا ىلع

 ترظنف يتبقر ١ ء هيلجر فل كت و يف انتكأ نع لزني ملف كلهم ئلع

 تعزغف ةنوشذلا و داوسلا ىف سوماجلا كلج قغم امهتيأرن ةيلجر ىلا

 «بيلجرب يتبقر ىلع طرقف نيف انتكا قوف نم ةيمرا نا ثدرا هنمه

 يدوجو: نبع تبغيو .يهجو..ين ايندلا ..ثدوسإ نئت> امهب ينقنخ و

 ينبرض و «ب يقاس عفرف تيمولا لغم يلع ايشغم ضرالا ىف تعفو و



 5 ةسماخلاةرغسلا ةياكدل !!هيفو لامعلا داب طنسلا عمي

 هب اهئاق تضهنف ٍدبيدش ملا يل لصف يف اعكا نلعب ياوطنا لو

 نيب لخدا. نا ؛ليب ىل راغاف هنم تبعت قو يف اتكا ىلع بكاز وهو

 دما ايرض؛ هيلجري ينبرضي هتفلاخ اذا و هكاوفلا :بيطا !ىلا ”ناجشالا

 اناو ةدازا ناكم لك ىلا ديب يل ريش لزي ملو طاوس آلا :برض نه

 رهسشالا هيث هعم انا و يندرضي تلهمت وا تيتاوت ناو هيلا هب ئشضا

 "رسب و لوبي زاص و راجثالا نيب ةريزجلا طسضو يف انلخد نقاو

 هديلجر 'فلي موغلا دارا" اذاو راهن ال و اليل: لني ال. يفاتكا لق

 عيطتسا ال و هباعرشم موقام يئنب رضيو موقغ اليلعت مامر عير راو
 ينه ناك ام يلع يسفن تول لقو هن يساقا ام ةليش نم ةتفلاخم

 دما يف" اناو ةلاعلا م ا خلوا زن هيلع ٌةقفشلا و هلوح نم

 اريخ:اذه مم كلغف انا يسفن .يف تلق و لعتلا نم نوكي ام

 ير-هع لوط اريخ دخا عم لعفا تيقب ام هللاو' ارش ىلع فاقثناف

 ةعانس لك و تقو لك يف .ىلاغت هللا نم: توملا ئنمذا ترا لقاو

 ةلاحلا ءذضه ىلع لزا مل و ةقشملا و: تعتلا نم هيفا انا اه ةرفك لم

 نئف“ ناكم ىلا مايالا نم اًموي هب اتمج نا ىلا نامزلا نم ةكم

 كتزخاف سباي ريثك 'يش هنم و اريقك انيطقي هيف ثدجزف ةزيزجلا
 لأ: !اههب . خوش ذو اهمينلم زا .اهسأ)للضتخ اواةوسباي ةزيئرل هو ازال
 سمشلا ىف اهتعضوو اهسأر تدلس و اهنم اهتاالهن بدغلا ةرجق

 برشا موي لك يف ترص و افرصا رمخ كراع ئتح مايا'ةلم انهتكرق و

 تركس اماكو ليرملا ناطيشلا كلذ: مم يبعت' ىلع هب نيعتسال اهئ

 ىل تراشأف ثرغغا انا و مايالا نم اموي ينرظنذ يتوه. وقت اهنم

 رطاخلا حرشي و تقلا يوقي يلم ”يش اذه هل تلقق اذه ام“ هدب

 ركسلا نم ةأشن ىل لضح و.راجثالا نيب تضقر و هب تيرج ينا ين
 د



 ةمنماخل اةرقسلا باكل اهيذو لامعلا داب دنسلا مم يردبل ادار لئسلا ةياكك ه6

 ئل راسا ةلاعلا هذه ىلع ينأ املف تحرشفاو تيعغو قفلت

 برزاشف غل اهتيطغا و: هنم تفخف اهتم برشيل ةقيطقيلا هلو“ انا 'نا

 راتبصف برط هل لصح لق و ضرالا ئمالع اهامرو اهيف ايقاب ناك ام

 عيمجن تغترا لقاو ركسلا ىف قرغ و ركس هنا مث يفانتكا ىلع زهني

 ةركسب تولع املف يفاتكا قوف نم لبامتي راص و هصئارف و هئاضغا

 نم [ 4 رينهفكا 7و هياجر ىلا يدي تدمىله دوجولا نع باغ «تاو

 داز رهش ترداو اهيلع هتيقلا و تادعقف ضرالا ىلا هب تلم 2 ا

 حاسس سس راين دع نع بها مالكلا نع تقكسف حاصلا

 ةئامسملا دعب نوسم#لاو ةنماثلا ةليللا تناك املذ

 ىقلا اسيمل. يردملا دابدنسلا نا.ديعسلا كلملا اهيا ينغلت“ تلاق

 ىسفن تصلخ ينا تقدص امذ لاق ضرالا ىلع هناتكا نع ناطيشلا

 موغي 000000 نم توجنو

 تقجحاو راجثالا نيب نم ةميظع ةرخ* تخاف ينيذاوي و ةركس نم

 لنتق لق و همدب همعأ طلتخاف مان وهو هسآر ىلع هتبرضق: هيلا

 حلاترا» كق:و. ةريزو جلا. :ىف "تيشم كلذ: لعب أو هيلع هللا ةّمحَر الف

 زارا و رجلا لحاس ىلع هيف تنك يزلا ناكملا ىلا تمج و يراطاخ

 اهيزول زدنا هيرفي قرب | دز له واب عسمت نزف لأ ةريزجلا .فىلق يف

 اسلاجي تنك نا ىلا ىلع ووت .امكرم :يلقؤتا كنا-و 5 نم ةدم

 لوقا و.يرما نم ناك ام و يل ىرج اميف :اركفتم . مايالا نم اموي

 ىلهاب: عمتجاو يدالب ىلا دوها رث املاس هللا ىنيقبي ىرت اي يسقن يف

 مطالتملا جاجعلا ردبلا طسو نم تلبقا.لق بكرمب اذاز يباحصإ و

 عسلط و .ةري زبجلا فلق. ىلع تشر .نئتح ةرئاس لزق: مل و جاؤمالاب



 ه9 ةسماخلاةرغسلاةياكعل ااهيفو لامحلا دابهنسلا عم يرح+لا داب لنسلا ةياك

 ' يلع اولبتا ينورظن املف هيلا تيشمف ةريزجلا ىلا. باكرلا اهتم

 ببسام و يلاح نع ينولأس لت و يلوح اوعمتجا و.نيعرسه. مهلك
 كلذ نم اوبجعتف يل ىرجامو يرماب .رهتربخاف# ريزجلا كلق ىلا يلوصو
 كف استكأ ئلع بكر يذلا لجرلا اذه نا يل اولاق و .بجعلا ةياغ
 تنا الا هنم .صلخ و هئاضعا تحآ لخد .لحا ام و رحبلا يش ىمسي
 0اس "يشب يل .اًواج مهنا رث كتمالس ىلع هلل .دمعلا و

 هب ثرتس و هتسبل سوبلملا نم أيش ينوطعا.و تيفتكا تح تاكاف

 ىئلاهل و امايا انرس دق و بكرملا ىف مهعم ينو ذخا : مث .يتدونع

 ىلع ةلطم اهتويب عيمج ءانبلا ةيلاع ةنيدم ىلع ريداقملا انتمرف

 ليللا لخدي امل و دورقلا ةنيدم اهل .لاقي ةنيدملا كلت,و رحبلا

 هذه نم نوجرخي ةنيدملا كلق يف نونكاس ره نيزلا سانلا ىتأت

 نوتيبي و بكارم و .قراوز يف .نولزني : مث رحملا لع. يتلا :باوبالا
 لابجلا نم ليللا ىف هيلع لزنت نادورقلا نم افوخ. رجلا ىف
 تمدنف رلعا ملو بكرملا  ترئاسف ةنيدملا كلت يف جي رفتا تعلطظف

 عم. يل ىنرجام و: يتتفر .تركذت و ةنيدفملا كلت: ىلا: يعؤلط :نلغ
 نم لجر ىلا مدقتف نيزح اناو يكبا تدسعقف ايناث.و .الوا. دوزقلا
 رايللا هذه.يف بيرغ فىنأك يديس .اي :ىل ناق و:.كلبلا !ذه باحضإ

 ئلغ تدنر. لق بكرم يف تنك و نيكسم و بيرغ انا رعن هل .تلقف

 ابهيلا تدعو ةنيدملا ىف جرفتال اهنم تعلطف .ةنيدملا كلت
 ىخ تددعت نا فكناف قروزلا لزنا م انعم وش وب ىق لاف اهرا يلف

 ىنض تمق و ةعاط و اعمس هل تلقف. دورقلا ىتكلهإ الين ةنب لملا

 تح ربلا نم:ةوعفد.و. قر وزلا ىف. رهعم تلزن .و يتعاس و ؛ئقنو
 .رهعم انا و ةليللا كلت اوت اب و.ليم رادقم ردبلا نحاس "نع هو شعبا
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 لك حار و اوعلط و ةنيدملا .ئلا قروزااب اوعجر حابصلا ربصا اهلف
 نوه. قكوعيقيباولا لك _ينف مهقداع فه لزت راو هلغش نيلا مهتم لحاو

 قفيو ةوكالشا و دوردقلا هيلا ءاج .ليللاب هنيدملا . ىف رهنم ىاعت

 نم" نوتك أ[ هف :ةسديدملا جراخ ىلا:دورسقلا :علطت راهتلا

 بالي يملا اكو و خيلا قاس جلا .ىف- نيلتشتاب و ةةوتاسملا زانق

 نمو نادوسلا دالب ئصقا يف ةنيدملا هله و ةنيدهولا ىلا نو دوت:

 كتب يتلا ةعامجلا 5 اصدق نا ةنيدملا ةزه قنوت #يا عدو ام تجعا

 مف رايدلا هذه يف بيزغ ثنا يديس اي يل لاق قروزاا ئف رهعم

 تشاو ةعنص يل سيل يخااي هللاو ال هل تلقف اهيف لغتشت ةعنص كل

 يل“ناك و لاونو لام :بحاص رجات "لجر انا ادهناو يش لمع فرعا

 قزغو رحبلا ىف ترسكن مئاضبو ةريثك لاوهاب ةاودشم يكلم .بكزم

 هللا ىنقز رف هللا نذاب الا .قرغلا نم تثوجن ام و :اهيف ناكام عيمج

 كلذ لنعف 57 :١" ها نما نبينسلا اهنيك اهتبكر حول ةعطقب

 يعدل لعف و كيملع ءمصسواو 3 5-5 0 هنيدملا لضا نم

 ثيقنف ةني لذملا جراخ ىلا ةييعللا ةيياغيوا لسجرلا كلذ:نا د

 نيجراخ ةعامجب اذاو د كلت تءاالمو طاؤاا نم اراغص ةراجح

 بيرغ لجر ا!له مهل نااقررغ خر ْى 1ع مط البا مهب ىنذقف راق ةنيدملا نم

 كلا قعقبي و هب ثوقتي يشب لمعي هلعلف طقللا ةوملع و ركعم ةو ديف

 اوراسو رهعم ينولخازو يباوبحروو ةعاط و .اعمس ارلاقف باوغلا و رجالا
 اطاز ةءولمم ىقعم علا ةال_ذدلا لغم ةالخد هعبم مهنم لها رو لكو



 5١ ةييماخلاةرغسلاةياكحل اهمذو املا دابهنشلا عم يرسبلا داب ديسلا ةياكج

 ةيلاع ةريثكراجشا هيف مس او داو ىئلا انلصو نا ىلا .نيرئاش لزن ملو

 انتأزاملف, .ةريغثك دورق , يداولا كلذ يفو. اهيلع حاطي نا .دحإ ردقيال

 دورقلا نومجري اوراصف راجثالا كات تعم لطو انم ترغن دو رقلابف له

 راجشالا كلت رامث نم عطقت دورقلاو يلاخملا ىف رهعم يتلا ةراج<ل اب

 دورقلا هيمرت يتلا راسمغلا كلت ترظنف لاجرلا ءال ره: اهب يمرتاو

 ةرجش ترتخا .موقلا نم لمعلا:كلذ تيأر املف يدنهزوج .ئفاذاو

 دورقلا هله مجرا ثرصو اسهيلا تمحو. ةويثك دورت اهيلع .ةيميظع

 تغرف امف موقلا لعفت امك هعمج اف. هب ىنيمرقاو زوجلا كلذ عسطفتف

 اذه نم.موقلا غرف املف اريثك أيش تعمج ئتح يت الخم نم ةراجتلا
 زث ةعالما"الف, ىيولاق يي( وند ا وج وب وب همرغ .نإكاام عيجج اومل لمعلا

 يذلا ىبحاص لجرلا ىلا ' تّمجن [_:غموي .يقاب يف ةني دولا ىلآ اندع

 ين لاق هلضف ثركشو تعمج ام ميمج هتيطعاو ةعامجل اي ئنقفرا

 يل لاقو ةراد يف ناكم جاتفم يناطعا نث هنوغب عفتناو هعب اذنه دخ

 لب يف علطا و زوجلا نم كعم يقب يذلا اذه ناكملا اذه:يف. عض

 هنمزيم هب ”ىجت يذلا و مويلا اذه تعلط ام لغم ةعامجلا مم. موي

 عمجت كلعلف ناكملا اذه:يف كّدتع هظفحاو هنمثب عفتناو هعبو ”يدرلا

 تلعقو ئملاعت هللا ىلع كرجا هل تلقف برغس ىلع كنيعي أيش هنم

 جلطاو ةراجحلا نم. ةالخملا الما موي لك يف لزا ماو يل لاق ام. لغم

 يب. نرصاوتي اورابص , دقو. نولمعي ام . لغم لب بمعاو موقلا عم
 ةل احلا ءنه ئلعلزا مل و ريثكلا رمغلا اهين يتلاةرجشلا ىلع ىنن ول ديرو

 يدب_هلانوجلا نم ريفك 'ىغ يكنع .عمتجا: يق و. نامزلا نم ةدم

 "يش لك يرتغا ترص و هنمث يدبنع رثكو اريفك أيش, تعبو بيطلا

 يظح. ةني لملا لك يف. تاز رو. يتق و افص لق و. يرطاخ» قال و:هتيار

 وجيم
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 اذاو رحمبلا بناج ىلع فتاو انا امينبف ةلاعلا هذه قلع زا مل و

 اهيفو لحاسلا ىلع تسرو ةنيفذملا كلت ىلا تدرو لق بكروب

 نوتيلا" نم "يش. نلع نورتشي و نوعيبت اوراصف عئاضب“ رهعم زاد
 ثواج يتلا بكرملاب هتملعاو يبحاص كئع تجف ةريغ و يكلنهلا

 هتركشو هتع دوف كل يأرلا لاقف يدالب ىلا رفسلا ديا يناب هتربخا و

 نسيرلا تلب.اق و بكرملا نع تقج“ ينا مث يلا+ "هنااا! خيلف

 تكرملا:كلق يف هريغو زوجلا نم يعم ناكام تلزنو هعم تيرتكاو

 تتكسف حاسيملا از رهش كرداو بكرملاب اوراس دقو
 حج أ سس سس سس سس سس ل. فطملا لج إبق دلكلا زق

 ةئامسمخ ادعب نوسمملاو ةعساتلاةليللا تناك املف

 نم نزنامل يرعبلا داب ردلا ناديعسلا كلملا اهيا ينغلب تلاق

 يدهلا:نوجلا نم هعم ناكام لخاو بكرملا ىف دورقلا' ةنيدم

 ٌموُيلا كلذ يف بكرملاب اوراس دقو لاق سيرلا عم ىزتكاو هريغ و

 زر رو الا لل و لا ربوع لسا نرئاس لزن لو
 هللا ضوع"نقو'' ضيئاقاو:زوجلا' كلذ نع اذحهيف عيبا: اْيلع انيس"ز

 انهيف ةريزج ىلع انررم لق و ينم عاضو يعم ناك امم ديزاب يلع
 لك ىلع اورظن رهنا ةعامج انلرك3 لقو لقلقلأ و .ةفرقلا نم هل

 اذا رطؤلا هنع ئقلت و هلظت ةريبك ةقرو لفلفلا ديقاسنع نم دوقنع

 تلؤنو ذوتقنعلا نع ةترولا تبلقنا رطملا نع مفترا اذاو ترطما

 ةفزرقلا'و لفلغلا نمت اريثكأيش :ةريزجلا كلت نم' يعم تخاف هبناجب
 اتهيف ىثلا يهو كارسعلا ةريزج ىلع انزرم دقو زوجلاب ةضياقن

 مايا ةنمخ. انهتزيسم' قيزخا' ةريزج ىلغ اهدعب نمو يزامقلا دوعلا



 ١ ةسماخلاهرفسلاةياكحاااهيفولامحلا دابدنسلا مميرعبلا داب ديشلا ةياكن

 مبقا ةريزجلا كلت لها و يرامقلا نم دعا روضو ينيصلا دوعلا اهيف و

 كلذ لعب انئكِحو ةولصلا رمإ الو ناذالا نوملعيالو روهخلا ب برش و

 مهلة لقو لئنفلا لون ْنم ايه 5 ىيص اوغلا تيطعاف ول وللا نطاعم ىلا

 ازالفط هناا قكربلا !فىلت_ئف ازشباتعم يبو "نيك قءالوُشاوف

 نا هللاو يديس اي ىل اولاقو نلاغلا ريبكلا ل وللا نم: اريفك أيده

 انردس دقو بكرملا ىف ىل ةوعلط ام عيمج تخاف قثعس بدق

 تعلطف ةرصبلا انلصو نا ىلا نيرئاس .لزن لو ىلاغت هللا ةكرب نئلع

 دادغب :ةني لف ناا اهنم تهجوت مث ةريسي ةلم اهب تمقاو اهيف

 ةعتمالا و عئاضبلا ينم يعم ناك ام عيمج تنزخو ةمالسل اب قنوته و

 يلها تيداه و تبظوو تقلضنت و لمارالاو ماتيالا تؤوسكو

 عبرا ينم حارامم رثكاب يلع هللا ضوع لقو يبابحا و يباح<ا و

 جبرلا ةرفكب بعتلا نم هتيساق امو يل رجام حيمج تيشن دقو تارم

 ةرشاعمتلا نم لوالا نم زلا ىف هيلع تدكامل تدع و كئاوقلا َو

 ةسماخلا ةرغسلا يف2يرما نم .ناكام بجعءا !ذه و ةبحصلا و

 ةئامب لامحلا داب لنسلل رما ءاشعلا ىنماوغرف املف اوشعت نكل و

 كلذ نم بهيعتم ونه و فرسبصنا و اه.فخاف بهنذلا .نم لاقثم

 يلغ .ماق حابصلا مبصا امل و هتيب يف لامحلا ٍدابدنسلا .تاب.و مالا

 يرسعبلا دابدنسلا راد ثلا لصو نا لئلا ىشم و جبصلا ىاص و ةهليح

 لؤي لاو «دينع .سلجت سرلج اي هرماق هيلع, مص ى. هيلع ليي

 اولكا.و طاوسلا اودم و اوثدحتن هباحصإ ةيقب ءاج ىتح هعم ثبلحعتي

 ةياكسب رهث د سي يرحبلا هاب دنسلا ًادتباو :اوبرط و اوذذلت و اوبرشو



 ةضداسلاةرغسلا ةياكلااهيفولامحلادابدنسلا مميرحملادابدنسلاةيطح دع

 ةسداسلاةرفسلا

 ايل ينا يباح ا و يبابحا و يناوسخا اي اوسملعا مسهل لاقف

 ببسي هتيساق تنك ام تيسن و ةيصاينقشلا ةرفسلا بكلت نم تخمج

 رورسلاو حرذلا ةياغ يف انا و حارشنإلا و طسبلا و برطلا و وهللا

 رورسو ظح, يف مايالا نم امري تسلج نا ىلا ةلاحلا :له يلغ لزا ىل و
 يلع اودر وراجتلا نم ةءامجب اذا و سلاج انا اهنيبف فئاز حارشناو

 رفغسلا نم يمودق مايا تركت كلذ لفعف رفسلا راثآ مهيلع و

 يدالب ىلوخدب يحرف و. يبابحا و يىباعححا و يلها ماقلب يحرف و

 يل تيبرتشا و.رفسلا نئلع تمزعف ةراجتلا و رفسلا ىلا يسفن تقاتشاف

 ةنيدم نم ثرناس و يلومح تامح و رحبلا ملصت ةرخاف هسيفن عئاضب
 رباك ا و راجت اهيف ةميظع اببكرم :تيأرف ةرصبلا ةنيدم ىلا دادغب

 انرس.وب بكرملا هذه يف. رهعم يلونمح. تلزنق»ةسيفن : عئاضب.. يمهعم و
 تدتكسف حاسبصلا داز ر-هش كردا و ةرصبلا. ةنيدم نم ةمالسلاب

 ةئامسمملا لعب يتسلل ةيفوملا ةليللا تنطاملف

 هلومح زهج امل' يرخملا دابرشلا :ناديعسلا كلملا اهيا يفغلب تلاق

 ىيتزفاسم لزن مل و لاق رفا و ةرصبلا ةنيدم نم تكرملا يف اهات او
 جرفتنو يرتشنو غيبن ندضو ةنيذم ىلا ةنيدنه نمو ناكم ىلا ناكض ننم
 شانعملا انمتتٌغا“و فشلا و كعسلا اثل٠:باط“نقو ساتلا دالب قلع

 حاضو خرص بكرملا سيرب اذا و مايالا نمت اموي ني رئاس انك نا ىلا

 بكرملا نطب يق عتو و ةتينل فتن و ههجو ىلع رطل و هتمامع لمر و



 وه ةسداسلاةرغسلاةياكحلااهيفولامعاا داب دتسلا مم يرحملا داب نسل ةياكتح

 هل ارلاق و باكرلا و راجتلا عيمج هيلع ممتجاف رهقلاو مغلا ةدش نم
 انهت لق اننا ةعامجاب اوملعا سي رلا رول لاقف ربغلا ام سير اي

 فرسعت مل ارب انلخد و هيف انك يذلا رعبلا نم انِجوَكَل و انبكرمب

 انكلهالا و رحبلا اذه نم انصلخب ايش انل هللا ضيقي رل اذا و هقزط
 سيزلا نا مث رمالا اذه نم انيجني نا ىلعت هللا اوعداف انعمجاب

 يرقف عولقلا لح نا دارا و يراصلا .ىلع دعص و هليح ىلع ماق

 لبج برق اهتند ترسكناف اه رخرم ىلع اه درف:بكرملا .يلغ .ميرلا
 ىلعلا هللاب الا ةوق الو لوح ال لاقو يراصلا نم سيرلا ؛لزنف لاع

 كف ا[ ذعتو نق:اننا كاييزودتملا نادحا ردقب ال ميظعلا

 باكرلا عيمج”ليكبف ةاجن الو نملعيم اهتم اس1 قلبي رات ةياخ ةكلام

 ره واجر عطقنا از ادعي عازتجمساوو هياتم يهل لع
 قرغف اهحاولا تقرفت و ترسكن اف لبجلا كلذ لع بكرملا ثلام و

 صنم و' قرغ نم مهنمف رحملا ىف ززاجتلا ”مقو وب اهيف.:ناكام عيمج

 نم ةلمج نم انا تنكو هيلع غلط و: لببجلا .كلذب. كسمت نم

 بكارملا نم زيفك اها لنع ةريبك ةريزج هيف اذا و.لبجلا كلذ علط

 رحبلا هحرطي يذلا نم رحملا ”ىطاش ىلع ةريثك قازرا اهيف ون ةرسكملا
 ربيعي ريفك ”يش اهيف و اهباكر قرغ و. ترسك ىتلا بك ارملا نم
 اهبنارج ىلع رحخلا اهيقلي يتلا لاومالا و عاتملا نم ركفلا و لقعلا
 اهكيبت نينو ستي وةديإلا اهيوقميز ةريزجلا ىلت العا تعم لط كل3 لدعق

 يف لخاد و لبجلا كلذ لوا تحت نم جراخر اجا بذع .ءام نيع

 كلذ يلع باكرلا عيمج: علط: كلذ دنعف يناغلا .بناجلا نم ةزخآ:

 كلو !ىجعي جهر جز يهيم ياو ءاجدن راوؤهعؤلمو ةريزجلا ىلا لبا

 ةمتمالا نم. ةريزبجلا ىف اوأرء ام ةرثك نم نيفاجملا -لثم :اورانع. و
 د
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 نينعلا كلق :طصو يف 'تيأر نق و“ نزتتلا لداس ىلع: يتلا لاؤمالا و
 زابكلا *رل'اللا و تيقاويلا و نداعملا و رهاوجلا فانصا نم اريثك أيش
 عيمج و قاطيغلا كلت يف ءاملا ىراجم يف ئدعلا لثم يه و ةيكولملا

 اه زيغ و نداعملا نم اهيف ام ةرسفك نم قربت نمعلا كلت شرا
 دوعلا و ينيصلا دوعلا العا نم ةريزجلا كلت يف اريثك انش اننا

 وهو هع :ءلا.فنص -نم ةعبان . نيع ةريزجلا كلت يف و يرامقلا
 سمشلا رح ةدش نم ىنيعلا كلت بناج ىلغ عمشلا لثم .ليسي
 هب لزنت و هعلبت ردملا نم شياوملا علطتف رحبلا لحاس ىلع كتميو

 نمجيف رسملا ىف .اهشاونا نم هففقتق اهنوطب يف ىمحيف رحبلا ىف
 ىلا ج ارمالا هنذقتف .هلاوحإ و هنول ريغتي كلذ لذعف ءاملا هجو ىلع
 انماو * هنوعيويف هذونرعي ىنيذلا راجتلاو نوحايسلا ا رحبلا 5-1

 ىنديعلا كلت بناج ىلع ىليسي هناف :علبلا نم صلاخلا . ماخلا ربغع

 ةسئار هنم ىيقبت و مسي سوشلا هيلع تعلط اذا و هدزاب لمدن و

 كلذ و .دمجي سمشلا .هنع تلاز اذا و كسملا :لمم هلك. يداولا كلذ
 هلوخد ىلع فسحا ردقي ال. ماخأا ربنعلا اذه هيف يذلا ناكملا

 دحاردقي الو ةريزجعلا كلتب ظيع» لبجعجأ١ ناف هكولس عيطتسي ال و

 جرغتن ةريزجلا فىلث يف ىنيرثاد .لزن ماو لبجلا كلذ دوغعص ىلع

 انرما يف نوريحتم نحن و قازرالا نم اهيف .ىلاعق هللا قلخ ىلع
 ةريزجلا بناج ىلع انعمج دت و ليدش فوخ اثدنع و. هارن اميف و

 نيموي وا مي .لك يف هنم لكأن و ةرفون افرصف دازلا :نم اليلق امش
 نص اهمك ثومنف انم دازلا :غ رفي نا نوفئاخ نحن و ةدحاو ةلكا
 بايث ىف هنفكت و' هلسغن انم تام نم لكازو :فوخلاو عوجلا ةدش

 انه ثام تح ةريزجلا بناج ىلع رحبلا هحرطي يذلا نم شامق.و
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 و ةسواسلاةرفسلا ةياكحلااهيفو لامحل ا داددنسلا عم يرحالا داب: سلا ةياكح

 نم نطبلا مجوب انفعضن ةليلق ةعامج الا انم قبيرل و ريثك قلخ
 دخاو لعبا لحاويئاتفر.و يباح<١ ميمج تامن ةايلق ةدم انمقاو رحبلا

 يقبو يدحو ةريزجأ١ كلت يف تيقب و هنفدن رهنم تام نم .لكو
 ئنتيل اي تلقاو يسفن ىلع تيكبف اريثك ناك نا دعب ليلق داز يعم

 الا ةوق ال و لوح الف ينوبفد و ينولسغ اون و يئاقفر لبق تم
 حاسبملا مالكلا نع تقكسف حابصلا دازرهش كردابو ريظعلا يلعلا هللاب

 ةئامسمخلا دعب نوتسلاو ةيداحلا ةليللا تناك املف

 هأ اقفر نفد امل يرحملا دابدنسلا نا ديعسلا كلملا“ اهيا يتغلب تلق
 و ةريسي ةدم ثمقا ينا مث لاق هدحو ةريزجلا يف راض و اعيِمج

 يف تلق و هريزجلا كلت بناج يف 'ةقيمع ةرفخ :يسفنل ١ ترفخا تهت
 ربقلا اذه يف لقرأ يناتا ٌقق توملا نا تملعو تفعض اذا يسفن
 اتزفنلم'-نيتفا»و  نميطغيفأ يلع ”قلهؤلا“ قش مبرلا ىقبي و هيف ثرماف
 يدالب نم ىجورخ و يلقع ةلق ىلع ىسفن مولا ثرص و «هف

 اعبار وامئلاثو اهناث والوا هتيساق يذلا دعب دالبلا ىلا يرفسو يتنيدم و
 قشا نئادش و الاوها ىساقاؤالا رافمالا نم ةرفس ال و اسماخ و
 بوتا و ةمالسلا و ةاجنلاب :قدصا امو اهلبق يتلا لاوشالا نم بعصاو

 يدنعو لامل اجاتحم تسال و هيلا يدوع نع و رحملا ىف رفسلا نع

 ىتاب يف هفصن عيضا الو هينفا نا رذقا ال يلتع يذلا و ريثك ”ىش

 تلق و ىسفن يف تركفت ىنا مث ةدايز و ينيفكي ام يدنع و يرمع
 جر_خ# ناكم نم هل دبإال ورخأو لوا هل رهنلا اذه نا دبال هللاو

 قلعاريغص اكلذ يل لّعا ينا يدنع فيدسلا يأرلا و راهعلا ىلا هنم
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 يل كد جا مل ناو :ىلاعت هللا نذاب وجنا و .صلخا اصالخ يل ثددو

 رسحلا ثرص ونقاكملا اذه نم نسحا رهنلا اذه لخاد توما اصلخ“

 ةريزجلا ىلت نم اباشخا تعمجن تيعس و تفق ىنا مث يسفن ىلع

 رحبلا بناج نئلع اهتددش و فرامقلا و ىنيصلا دوعلا بشخ نم

 نم. ةيزواستم حاولاب تقج.و ترسك ىتلا, بكازملا لابح نم لابخب

 ىلغ كلغلا كلذ نلعج و بشخاا ككلذ يف رف اهتعضو.و :تكارملاب حاولا

 دقو انيكم ابيط الدش هتدلش و هضرع نم لقا وا رهنلا 517 ضرع

 رومكلا ل وللا و لارمالا و رهاوجلا و نداعملا كلت نم يعم تدذخا
 ًانييف ور ةروزخلا,نكلقوب ف ئرنلا نمر عيكلت ربها و ئصعلا .لثم ىبللا

 تعضو و فلفلا كلذ يف هتعضو و بيطلا صلاغلا ماخلا ربنعلا نم

 ايقاب ناك ام ميمج ىعم تذخا.و ةريزجلا نم هتعمج ام عيمج هيف

 هل تلعجب و رهنلا اذه يف كلفنلا كلذ تيتقلا ىنا مث دازلا نم

 ءاريعشلا ضعب لوقب تلمع و فيداجملا لثم هيبنج لنلع نوتبشخ

 ا 2 فاس سس 0 2-2 هم هو تاس

 0 6 2 م 2 مه 6 - عدلا 0 تو

 3 3 ل و< 60 فحل -

 اه اهنتا م ةبيصم لكف 0 ةئد احل / عزب 3 7
 هم 6 1 1 ل و ا 9 ميمي

 هاوس ضرا ىف 0 3 ة«ستينم تناك نم و
 مس د 1 002 رعب ا ٍةَرَد ه ْءمَد -

 يرما هيلا زيصي اميف ركفتم انا و رهتلا ىف كلفلا.ىكلذب ترس و

 لبجلا كلذ عمت رهنلا هيف لخدي يزلا ناكملا ىلا ارئاس لزا ماو

 ةديدنلسش .ةفلظ يف ترص لق و ناكملا كلذ يف كلقلا تاخد و

 تحث قيض ىلا ءاملا عمم يب الخاد فىلغلا لزب ماو لبجلا تحف
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 كحت يسأر و نهنلا بناوج يف كست كلفلا بناوج تراص و: قبجلا

 يطع يسفن تمل لق ةنم دوعا ينا ئملع ردقا يل وو هتلا. فقم يف

 عرب نا لق كلفلا ىلع ناكملا !ذه قاض نا تلقو يحيورب ةتلعف ام

 دقو ةلاحم الب !دمك ناكملا اذه يف كلهاف ةدوع نكمي ال و ةنم

 ارقئاس زا. ملء رهنلا قيض نم كلقلا ىف يهجو للع تحرطنا

 لبجلا 1315 :نيافيق اهيف انا يتلا ةملظلا ببسب راهن نم اليل .رلعا الو

 هذه ىلع لزا لو كال هلا نم يسفن ىلع فوخلا و عزفلا عم

 نكل و ئرخا ىيضي و ةرات مستي وه و رهنلا كلذ يف ارئاس ةلاعلا
 ةدش نم مونلا نم ةنس ينتذخاف !هيدق ابعت ينتبعتا لق ةملظلا

 زثاغانا رش قب ةلاضص* لوي" راو كدقلا' تيوب يلع وقوتم يا
 رونلا ىف يسفقن تالجوف تظقيتسا ينا مث لياق الو ريغكب يردا ال

 مؤح ىلع طوبرم كلقلا كلذ و اعساو اناكم تيارف ينيع ن.تفك

 | اوضهت تق ينوأر اماف ةشبعلا و دونهلا -نم ةغامج ىلوح و

 نواب هنا يطا همام 9: نوطوعج مانع ؤزلا ظنوا ينوملك و

 ينرَولك امافرهقلاو قسيضلا ىنم ةيف ثنكام ةنيد نم مانملا ىف !له

 يل لاقو. رهنم لجز يلا مدقق اباوج رهيلع درا لو مهئيدح فرغا لو
 تئج نيا نمو تذا'نوكق ام افاخا'اي مكيلع مالسلا يب رع ناسلب

 دالب ياو ءاملا اذه يف تلخاد نيا نمو ناكملا !فه ئلا كغيعمفاٍنْبض امو

 طعن ال انن ال لبجلا !نه ففاخ
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 15 ع 3

 انيلا: كانه نم كلش اذحا نا ,

 باعضا نحعن ىخا اي يل لاغف ةلق ضرا ينو يتفا نون وكت ام هل تاقذ

 ام كاندجوف انعرز د انناطيغ يقسنل انثح و ناطيعلا عرزلا

 انوبخاف تلهم ىلع موقن لئتح ان كنع ةانطبر و ةانكسماف. ليلغلا "ئف

 يرىيس“ اي :هك_كلعا .هلالابأ هلل: تلعد ناكملا :!نم“ ىلا:هكلوضو. نسا هل



 ةسداسلاة رغسلا ةياكعل ااهيفو لامحل اداب دنسلا مم يرسبل اداب دنسلا ةياكح ن

 نكيرتامع ىنلأسا كلذ لعب و عئاج يناف ماعطلا نم ”ىشب ينتقا

 عيمج رهتربخا و رهملا يلوصو و رهنلا كلذ نم -يجورخا تدرف و

 هقيضاو ركهنلا ؛كآت . يفا هتيعل ام و..ةوخأ ١ ىلا هلوا نم: يل .ىرجام

 ةئامسمتلا دعب ىنوتسلاو ةيناثلا ةليللا ثنا ايلف

 نم عللط امل. يردجلا دابدنسلا :ناديعسلا كلملا اهيا ىنغلب تلناق

 ةفبحلا و دونهلا نم ةءامج اهيف ىأرو ةريزجلا بناج يلع كلفلا

 مهضعب عم اوملكت مهنا مث ه«ةصقب مما نع ةولاس هبعت نم حاتراو

 هل ىرجامب ةربخمل انكلم ىلع هضرعن و انعم ةذخأن اننا دبال اولاق و

 لاملا نم هبف ام عوج كلفلا ىعم اولمحو هجم ينو لس لاق

 مهكلم لع ينولخ د ارقو غادصملا و نداعملاو رهاوجلاو لاونلا و

 امو خيلاج نع ىنل اهو يب بحجر و ىلع ميغ ىرجامب ةوريخاو

 بجعلا ةياغ ةياكعاا هذه نم كىلملا بجعتف هرخآ ىلا هلوا نم

 ايش كىلفلا كلذ نم تعلط و تمق كلذ دنعف ةمالسلاب ينانه و

 ىلملاى لا هتيدهاو ماخلا ربنعلاو دوعلاو رشاوجلا و نداعملا نم اريثك

 لقاو ةللدع ناكم يف ىنلزناو ادئازام اركا ىنمركا و ىنم هلبقف

 كلملاراد قرافا ال ترصو ةميظع ةزعم ينوزعو مهراوخا تبحاص
 يدالب روما نع ىننولأسي ةريزجلا كلت نئلا نودراولا تراص و

 ىلا اهب يننو ربخمت ىهدالب روما نع مهل ًاسا كلذكو اهب مهر يخاف



 “ا ةسداسلاةرغسلا ةي كحل اهيذو لامحل اداب لنسلا عم يردعمل اداب :سلا ةياكح

 ركح لاوحا نعو يدالب لاوحا نع مايالا نم اموي رهكلم ينل آس نا
 يييعتف هماكحا يف هل لعب هتربخاف دالغب ةنيدم دالب ين ةفيلخأا

 ةيضرم لاوحاو ةيلقع روما هل ةفيلخلا:نا هللا و .يل لاق و ةروما نم
 كعم اهاسراو ةيده هل زهجا نا يدارمو هيف ينتبمح نق تناو

 بحم كلا هريخاو هيلا امهلصاوا ان الوم اي ةعاطو اعمس تلقف هيلا
 مارك الا و زعلا ةياغ يف اناو كلملا كلذ دنع اميقم لزا ىل و قداح
 مايالا نم اموب اسلاج تنك نإ ىلإ نامزلا نم ةدم ةشيعم نسح و
 رهل اوزهج مهنا ةنيدملا كلت: نم ةعامج ربخب تعمسف كلملا راد يف
 يسفن يف تلقف ةرصبلا ةددي لم ىحاون ىلا اهيذ رفسلا نودبري ايكرم

 يمحو نو تعرس اف ةعامجلا ءالوش .عم رفسلا نم قفوا يل سيل
 مم رغسلا يدارم ناب هتملعاو ىلملا كلذ لي تلبت و يتعاسو

 يدالبو ىلها ىلا تقتشا ينال اهوزهج ىلا بكرملا ىف ةعامجلا
 سأرلا ىلعف ان دنع ةءاقالا تش ناو كى يأرلا كلملا يل لاقف

 ىنتزمغ لق يديس اي هللاو كلقف كسنا !#فنل.لصح دقو نيعلا و
 50 يدال+و ىلشا ىلا تقتشا نق ىنكلو كناسحا.و كليمج

 يلع راسو او بكرملا اوز هج يذلا راجتلا رشحا مالك حجت املف
 لسزاو بكرملا ةزجا .ئنغ عفدو ةلنع نم اريثك أ يغ ىل بهو لق.و
 ينا رث'تاددغب ,ةليلجب ديشرولا نوراه ةفيلخلا ىلا ةمّيظع ةيده ىععم
 مهيلع ددرتا تنك يذلا .ىباعص: عيمج تع دوو: ؛ كاملا تعدو
 رقسلاو ميرلا انل باط لقو انزم و راجتلا عم بكرملا ىلت تلزن مث

 رحب نم نيرئاسم .لزن ملو ىلاعتو هنادمس هللا ىلع نولك تم يت و
 هللا نذاب.. ةمال سل اب انلص و نا ىلا ةريزج ىلا .ةريزج نمو رحب لا
 سراب اميقم لزا ملو بكرملا نم تعلطخ ةرصبلا ةنيدم ىلا ىلاعت
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 تهجوت و يلومح تلمحؤ ئسفن تزهج ىئتح يلايل و امايا ةرصبلا
 ديشرلا نوراه ةفيلخلا ىلع تلخدف مالسلا راد دادغب ةنيدم ىلا

 تنزخ رث يل ىرجام عيمج هتربخاو هب لليلا كلت هيلا تملدقو

 يباح او يلها ين ءاجو يتراح .تلخ د و ىتعتما و يل اوما عيمج
 ةدم لعبو تبشوو تتدصت و ىلشا عيمج ىلع ايادهلا تقرف و

 ةيدهلا كلت ببس نع قالاَمت ةفيلخلا نأ لنسزا# نام الل

 يهيتلا ةنيدملل فرعاال هللاو نينموملا ريما اي تلقف يه نيا نمو

 ىلع تعلط اهيفثنك ىتلا بكرملاتقرغ امل كلو اقيرطالو امس | :اهنم

 ةريزج طسو يف ناك رهن اذن هيف تلزن و اكلف يل تعنص لتو ةريزج

 رهنلا كلذ نم ىصالخ ناك قيكو ةرفسلا ىف يل ىرج امب هت ربخاو

 سجعتف ةب لهلا الاسالا ببسي و اهيف ىل يرجامبو ةنيدملا فىلت ىنلا

 قتياسشكش. اوبتكي نأ نيخرؤملارعاو بوجعلا ةياغ كلذ نم ةفيلخلا

 امارك | يمضركا هنا م 2700 هتن ازخ يف اهولعجد و

 لوالا نمزلا ىف ةيلع تنكام ىلع دادغب ةنبفذمب تمهقالقو ادئاز

 لزا مو هرخآ ئلا هلوا نم هتيس اقام و يل ىرجام عيمج يدي

 ةسداسلا ةرفسلاىف يرما نم ناكام اذهو برطووهلو شيع ةنلل يف

 ةعباسلا ةرفسا| ةياكح 5 يكحا دغ يف ئلاعق هللا ءاش نأو ينو اي

 اوشعتو طامسلا كلمب رما هنا رث تارفسلا ةله نم برغاو بجع | اهناف

 اهزخاق به نزلا نم لا_ةثم ةثامب لاسمعلا .دابدنسلا رماو ةدنع

 , محلا فردصنا و ةهليبس لاح ىنلا فرصنا و

 تتكسف حا مْطلا داز رهش'ىردا و بجعلا ةياغ كلذ نم

 01 ا الا ا مالكلا نع

 ا



 ا"  ةغباسلا ةرفسلا ةياكحأ اهيقو لامعلا دابدنسلا مم ير+لا داب دنسلا ةياكح

 ةئامسمخلا لعب نوتسلاو ةثلاثلا ةليللا تناكاملف

 ةياكح ىكح امل يردبلا دابدنسلا ناديعسلا كلملا اهيا ئنغلب تلاق

 يربلا داب دنسلا ثاب هليبس لاح للا كحاو لك حارو ةسداسلا هتوذس

 لبقاو يرحبلا داي دنسبلا لزنم نلا ءاج و مبصلا ىلص ريث هل زنم يف

 يف مالكل اب يرسبلا دابدنسلا أدتبا اولماكت اببسملف ةعاسمجلا

 ةعباسلا ةرفسلا ةياكح

 ةشسادالا ةرفسلا نم تعجر امل ىننا ةعانججاي اوملعا لاقو

 وهللا و جارشنالاو طسهلا نم لوالا نمزلا ىف هيلع تنكامل تففعو

 ءاتهلا لضاوتم اناو نامزلا نم ةدم ةل احلا كلت لع تمتا برطلاو

 ةميظع كئاوف و ةريثك بساكم يل لدح دقو اراهن و.ايلرورسلا و
 راجتلا ةرشعو رحملا بوكر لاو دالبلا ىف. ةجرفلا ىلا يسيفن تقاتشاف

 ةيرجب الامحا تمزح دقو رغالا كلذ يف تموهف راسبخالا عامس و

 ةرضبلا ةنيٍدم نلا داذغب ةنيدم نم اهتلمحو ةرخافلا ةعتمالا نم

 تلزتف ماسظعلا .راجتلا نم ةعاضج اهيفو رغسلل ةرضحم ايكرم تيأرف

 رفسلا نيدصاق ةيفاعو ةمالسب انررس بق رهب 'تسنأتسا و رهعم

 نيصلا ةنيدم ىمست ةنيبلم .نيلا اينلصو .نئتح رييرلا انل باط دقو

 رغسلارما يف انضعب عم ثدحتن روزسلاو خ رغلا ةياغ يف سعحنو

 نم بض فصاع رميرباذاو ةلابعلا هذه نم ىحن؛امنيبف رجتملا و

 انلومح .تلتباو انللتيا ئتح .ديدغ :رطم انيلع لزنو بكرملا مدقم

 وطملاب فلثلا نم .ةعاضبلا يلع افوخ شيخلا و دابللاب لومحلا انييطغف
 نخن امم انب لزنام ؛فشك يف هنلا عرضتنو ىلاعت هللا .وعدن انرصإو

 ر



 ةعباسلا ةرغسلا ةياكدلا اهيفو لامحلا داب دنسلا مميرحملاداب دنسلاةياكح 7ع

 يراصلا علطو رمشتو همازرح دشو بكرملا سير ماق كلذ لنعف هيف

 رطلو بكرملا لشا ىلا رطن كلذ دعبو الامش و انيمي تفتلا هنا رث

 اوبلظا انتل لاقف ربخلا ام سير اي انلقف هتيحل:فتنو ههج و ىلع

 اَوَهَدَوَو مكسفنا ىلع اوكباو هيف انعقتو امهم ةاجنلا ىلاعت هللا نم

 اهنللا راهب رخآ يف انامرو .انيلع بلغ لق ميرلا نا اوملعا و ركضعب

 اسيك هنم ج رخاو هقودغص جتفو يزاصلا قرف نم لزن سيرلا نا مث

 هيلع ربصو انتم اب هلبو دامرلا لغم اب ارثهنم جرخا و هكفو انطق

 هيف أرقو اريغص اباتك قودفصلا كلذ نم جرخا هنا مث همش ىث اليلق

 ىلع لدي ابيجع ارما' باتكلا اذه يف نا: باكر اي اوملعا انل لاتو

 ةدمم ناف كلاهي :لب انيرم' تي ىل ضرالا ةلف خلا لصو نم لك نا

 دواد نب ىناتميلس انديس ربقاسهيفو كواملا رهلقا ئمست ضزالا

 بكرم لكف رظنملا هلث اه ةقلخلا ماظع تايح هيفو مالسللا امهيلع

 عمسيمج# :اهعلبيق رحملا نم توح اهل ملطي ميلقالا اذه ىلا تلص و

 95 بوعلا ةياغ |نيدعت نسنوولا- اير مالعلا اذنه انعمض املف اهيف ام

 واملا نع انب عفترت بكرملا تراص ئتح انل همالك سيرلا متي ملف هتياكح

 اهنه اميعقر اف فصانضقلا دعرلا لغم ةميظع ةخرص امعمس و لز:ت م

 نق تون اذاو :تقولا كلذ يف كالهلاب انقياو ثاومالاك انرضْو

 انسفنا ىلع انيكب لق و هنم انعزفف ىلاعلا لبجأ اك بكرملا ىلع لّبقا

 نويعتن و::كتوخحلا كلذ ىلا رظنن انرصو توملل انزوجتو ١ديدغ ءاكب

 هنم ةقلخ رظعا اني ًارامف انيلع لبتا لق تو اذاو 'ةلث اهلا هتقلخ نم

 توحب اذاوانحاوزا لع يكبن حنو اضعبانضعب انع 3و كلذ ىلةعف ربك الو

 يغئال انرصف هليقانأ اج“ نيذللا نينثالا نم ربكا وهو لبقا دق ثلاث

 هزه نا مث عزفلاو فوخأا ةدش نم انلوقع تغهدنا دتو لقعنالؤ:



 «ه ةعباسلاةرفسلاةياكعل ااهيفو لامعلادابدنسلا عم يرحملا داب دنسلا .ةياكت

 توغل .ئوه/ايق م تكرمت” يوح ”ىورزؤاةن م اوراس, ةيلشلا أها ولا

 تيكزيملا تماقف راث ميظع يوب اذا اف اهيف ام لكب بكرملا ملبيل ثلاغلا

 تقرغ و حاولالا عيمج تقرفتو ثرسكناف ريظع بعش ىلع تلؤنو

 ناكام مبيمج انا تعملشف رحبلا ىف باكرلاو راجتلاو لومحأا عيمج

 تقحاف اليلق تمع ,ث دحاو بوث ريغ يبلع قبي ملو بايمثلا نم ىلع"
 دقو هتبكرو هيلع تعملط ينا مث هب تقلعت و بكرملا حاولا نم احول

 ىلع ضباق اناو ءاملا هج و ئلع يب بعلت جايرالاو جاومالا تراض

 نوكي ام لشا يف اناو ينطحيو ينعنري جوملا و حوللا كلذ

 ام ئلع ىسفن مولا ترصو شطعلاو عوجلاو فوسغلاو ةقشملا نم

 يزد ايداد ىنس اي يحورل تاقو ةحارلا دعب يسفن تبعت لق و هتلعف

 رفس نع بتت ملو بعتلاو لئادشلا اهيف يساقت .ةرم لكو بق مل تنا

 قحتست كناف هإ_ةلتام لك ساقف ةبوتلا ىف .بذكت تبق نإو.ردبلا

 تتكحسف حاسسبفلا داز روش كرداو كل لصحي ام عسيمج

 جب[ سيب بس سس سب ب بسلا .+٠ مالكلا# ىو

 ةئامسمخلا دعب نوتسلاو ةعبارلا ةليللا تناك ايلف
 بكر رحب)اىف قرغامل يرحملا دابدنسلا ناديعسلا كلملا اهيا ينغلب تلاق

 اذه لكو يل يرجي ام عممج ىحتسا هسفن يف لاقو بشخلا نم احول
 !ذهو عمطلا نم هيف انا امع عجرا ئتح. ئلاعق.هللا نم ىلع رودقم

 تعجر دقو لاق هنا مث اريغكال ام يلنع ناف ىعمط نم هيس اقا. يفلا

 احوصن ةبوت ئلاسعق هللا ىلا تبت لق ةرغساا ؟ذه يف ينا تاقو ىنلقعل

 زا ملو يللاب ىلع الو يناسل ىلع ةرك ذا يروع تيتقبامو رفسلا نع

 هيف تنك ام ىسفن يف ترك فت ينا رث يكب و ىلاعت .هلاىلا عرضنا



 ةثاباسلاةرفسلا ةياكحلا اهيفو لامعا دابهنسلا مم يرصنلا داب بسلا ةياكح 8

 ةتف نئلع.لزا لو حارشنالاو بيرطلاو وهللاو رورسلا و. ةحارلا نم
 اهيفو ةسميظع ةريزج ئلع تعلط نا ىلا موي ىناثو موي لوا لاحلا

 . :نافغيشالا بكلق رمثا نم لأ  ترصف راهفإلاو راجشلا: نم ريغك "قه
 تيوقو ئحور' يل ثدر و تشعتنا تح راهنالا كلت ءام نم برشا و
 ينافلا اهبذاج يف ثيأرف ةريزجلا ىف تمشم مث يردص ح رشناو يتمه
 تركفذتن ايوتايرج يرجد رهنلا كلذ نكلو بذعلا ءاملا نم اميظعارهن

 اكلفيل لمعا .ىنا دب ال ىسفن يف تلتو اقباس هيف تنك ي زلا كلفلار ما

 ثبقو دارملا 1 صح . هب توجن نافرمالا اذه نم ونا ىل علق هلقم

 تعتلا نم ىبلق جاترا تكبله نا و رخسلا نم ىلاعت هللا ىلا

 قم رإاهاوبش ولا ىلق نم اب اشخا ثعمجن تمق ينا مث ةقشملا و

 يرداال اناو هلم دجون ال يذلا  لاعلا لد _هصلا بشخ

 وما وو وع
 تاق و بكلفلا اهب تددش و لابحلا لثم اهتلتف و ةريزجلا هذه نم

 كلذ ينفاهب ترص و كلفلا كلذ يف تلؤن ينا مث هللا نمف تملس .نا

 ارئاص لزا مل و اهنع تدعب مث ةري زؤجلا رخآ نم ِتيجرخ ىتح رهنلا

 مئان انا و ةريؤزجلا ةقراغه كعب موي ثلاث“ و موي يناث و موي لوا

 كلذ نم ثبرش تشطع اذا نكل و أيغ ةدملا هله يف لكآ ماو

 فوخلاو عوجلا و بعتلا ةدش نم خقادلا خرفغلا لقم ترصو رهنلا

 انهلق' هتحت نم لخاد رهنلا و: لاع لبج ىلا كلفلا ىبب لىهتنا تح

 ىف .ةرم لوا:هيف تنك يذلا قيضلا نم يسفن ىلع 55 كلذ تير

 تناج ىلا « تدم عاظا و هكلفلا فقوا ينا ثدزا و. قباسسلا رهتلا

 قبجلا تحت, هب لزننو هيف انا و كلفلا بمذجن ءاملا ئنبلغف لبخلا

 هللاب الا ةرق ال و لوح ال ثاقو كالهلاب تنقيا كلذ تيأر املق



 ٠ ةءباسلاةرفسلا ةياكتعل | هيف هو لامسلا داب تسلا عنم يأ ,رخملا دابدنسلا ةياكح

 ناكم . نلا علط مث ةريحب ةناسم ارئاس كاغلا لزب ماو ريظعلا يلعلا

 يود لبم يود هل و هيف ردهي ءاملا و ريبك داو وه اذا. عضاو
 فافلا كلذ ىلع اضباق ترصف ميرلا نايرج لغم نايرج“و .دغؤلا

 4 انيوب ىف بعأت ىلا ا 3 نا فئاخ و

 يف هب .لوخشللا ع-يطتسا ال و هعنم فانيلا ال اناو يداولا كلذ

 ةييلم رظنملا ةميظع ةنيدض بناج ىلع يب يئسر نا. ىلا ربلا ةهج

 يف ور عنم كلفلا كلذ يف انا و ينوأر املخ ريفك ئلخ .اهيق :ءانبلا

 ْرث كيلفلا_ كلذ يف لابسلا و ةكبشلا ىلع اومررايتلا: عم“ رهنلا :طننو

 لثمانا و رهتيب تطقس لق و ربلا ىلا رهنلا كلذ نم كلقلا اوعلظ

 ءالوش نعت  :ييلاعلبب فوخلا و رهتسلا و عوجأا ةدش نم كثيملا

 ىمر و يب بحر نقو انه نونا 59 وا /“-

 مئاورلا و ةشعنملا ةبرشالاب يل ءاج و #8 يح

 يب حرفف هيف ىنلخدا و هتيب ىلا ئنزخا: مامعأا نم انجورخ دعب

 ماسعطلا 0507-0 ىلأيه و فيرط ناكم ىف ينسلجا مث هتيب لها

 دعي و ىتاجن ئلع نلاعت هللا تدمح و ثءبش .ئتح .تلكاف رخافلا

 مث ةيفكدلا

 خيشلا كلذ نا مث يمن تعسم و يدي تفشنف ريرعلا نم فشانمب

 مزلا و ةراد بناج يف ةدحو ادرفنم اناكم ىل ىلخاو هتتو نم ماق

 اوراصف يحلاصم عيمج و ىتجاح ءاضق و. ىتمدخب هراوج و هناملع

 مايا ةفلث ةفايضلا راد يف .هدنع ةلاسلا .«نه نئلع لزا مل ويننو لهعتي

 ىحوو يل تدر ىئتح ةبيظ ةحئار و بيط برش و بيط لكا مع انا زو



 ةعبابسلا ةرغسل |ةياكسل !اهيفو لامعل اداب دنسلا مم يوما داب دنسلا ةياكح

 حبارلا مولا ناك املف ىف تحاترا و يبلق ًاده و يفور نكس و

 تككتمالس ىلع هلل دمحلا و يدلو اي انتسفأ يل لاق و جيشلا ىلا مدقت

 ةعاضبلا عيبتف قوسلا لزنت و رحبلا لحاس ىلا يعم موقت نا كل لهف

 تلتو اليلق تكسف هيف رجتت أيش اهب كل يرتشت.كلعل اهنمث  ضبقتاو

 خسيشلا لاق مث مالعلا اذه ببس ام و_ةعاضب يعم نيا نم ىيسفذ يف

 فكيطعي نمانيأر ناف قوسلا ىلا انب رقف ركفتت الو رتهت ال يدلواي
 كيضري يش اهين يجب مل نا و كل هضبقا كيضري انمث كععاضب يف

 تركفتف ءارشلا و عيبلا مايا ”يجت ىتح يلصاوح يف يدنع كل اهطحا

 ةعاضبلا هله نوكت ”يش يا رظنت ئتح هعواط يلقعل تلقو يرعإ يف

 ةكربلا هيف هلعغت يذلا و يشلا مع اي ةعاطو اعممس هل تلق نا مش

 دق هتدجوف قوسلا ىلا هعم تعج ىنا رث ”يش ىف كتفااخم نكمي الو

 ةيلع ئدانملا قللطاو لدنصلا :يشخ 00 هيف تثج يذلا فكلغلا كف

 جاع : ديملا مالكلا نع تتكسف حابصلا داز رهش كرداو

 ةثامممألا لعب نوتسلاو ةسماخما ةليالا تنطاملف

 عم بهذ امل .يرحعبلا دابدنسلا ناديعسلا ىلملا اهيا ينغلب كلاق

 لدغصلا يقتخ“ نم هيف ءاج :ىزلا كلغلا ىأر و رحملا كي اناا ىلا ٍعمشلا

 ةرسعس باب اوحتف و راجتلا واج هيلع للدي لالدلا ىَأر و اكوكفم

 راجتلا فقوت كلذ دعب ورانيد. فلا هنمث غلب نا ىلا هيف اوديازت و

 ردعتس اذه يدلو اي عمسا لاق و ريسيشلا يلا تفتلاف ةدايزلا نم

 انا وربصت وا رعسلا !ذهب اهعيبت ىلهف مايالا هذه لثم يف كتعاضب

 نوفلا“ ىف انهت دايز ناوا "نيجي ئتح ىلصاوح يف يدنع كل اهطخا

 كاقف ديرتام“ :ىللفاف كرما.رمالا يديس اي 00 كل اهعيبتف



 0٠و ةعباسلاةرغسلا ةياكحلاكيذو لامعأا داب دنسلا مم يردجل اذاب د تسلا ةداكاخ

 ىطعا ام .قوف ابهذ رانيد ةئام ةدايزب بطعلا ١ذه ىتعيبتا يدلو اي

 هناملغ رما كلذ كنف نمثلا تضيق و كتعب رعن هل تلقف ناجتلا هيف

 انسلجن هتيد. ىلا هعم تعجو ينا رث هلصاوح ىلا بشغلا كلذ لقنب

 لاخلا طخ و اسايكا يل رضحا و تطخلا كلذ نمث 'عيمج ىلدعو

 مايا ةدم دعب و هحاتفم يناطعا و ديفذح لفقب اهيلع لفة و اهيف

 ئنعواطت نا يمتشا و ايف كيلع ضرعا يفايدلو اي عيشلا لاق لاهل و

 نسلا ريبك الجر تيقب ينا ملعا ىل لاقفرمالا كلذ امو هل ثقف هيف

 اهدنع لكشلا ةفيرظ نسلا ةريغض تنب يدنعو ركذ دلو يل سيل

 ينا ث اندالب يف اهعم لعقتو فكل اهجوزا نا كيراف لامجو ريقك لام

 اريبك الجر تيقب ىناف يلي كلمت امو يدنع وش ام عيمج ككلما

 هلوقا يللايف يدلواي ىنعاطا ىللاقف راعتا ماو تآسف يماقم موقت تناو

 يداو لم ىقبتو ىتنبا كتجوز يفتعطا ناف زمخلا ك] يدارم ناذ ككل

 ةراجتلا ثدرا نا و كل ريدي يكلم وه ام و يدي ينفام عيمج و
 لعئاف ىدي تحت كلام اذه و لحا كعنمي ال كدالب ىلإ رفسلا و

 يرنلاو لثم ترص ثنا رييعلا مع اي هللا و هل ىتنلقف ةراتختو «كيرت ام

 يف لرما رمالاف ةفرعم الو يأر يل قبو ملو ةريثكالاوها تيساق انا: و
 دوهشلا و يضاقلا زاضداب هناملغ ئيشلا رما كلذ ننغف ةديرق ام عينمج

 اريبك احرف و ةميظع ةميل و انل لمع و هتنبا ينجوز و مهو رضحاف
 لادتقعاو .دقب لامجلا و نسعلا ةياغ يف اهتيأرن اهيلع قئلخد او

 غاصملا و نداعملا و للعلا و ىلعلا عءاونا نم ريثك ”يش اهيلعو
 تهنلا نم فرلالا فرلا الا اهتميق ام و .ةنّيمغلا رهاوجلا"و :دوقعلا و

 ةبحملا تعتو و ىنتيجعا اهيلع تلخد املف اهنمث ىلع :لخا ردقي الو

 دقو حارشنالاو سنالا ةياغ يف اناو نامؤلا نم ةدم اهعم تمتاو اننيب



 ةعزاسلا ةرسلاةياكعلا اهيفو لامعلا دابهنسلاعم يردجلا داب سلا ةياكح

 يلع يبدي تعضوو ةانفد و هان زهجف ىلاعت هللا .ةمحر ىلا اهدلاو ىفوت

 ىنالو و يتمدخ يف يدب تو يئتاملغ هناملغ عيمجراصو هنعم ناكام

 أيش مهنم لحا دخأي مل زو مه زبك ناك هناف هتبترم رابجتلا

 لها ثطلاخ املف هناكم يف انا ترص و رهخييش هنال هنذا و هتفرعمب الا

 ةنجا رهل رهظتف رهغ لك يف رهتلاح بلقنت رهتدجو ةنيدملا كلت

 ريغ ةنيدملا هلت ئف افلختم ىقبي الو ءامسلا نانع ىلا اهب نوريطي

 مهنم !دحا لأس ارهشلا سأر ماج اذا ىسفن يف تاقف ماسنلا و لاقطالا

 ربهذلا كلذ سر ءاج املف نودوري نيا ىلا رهعم ينولمعي رهلعلف'

 هل' تلق و مهتم كحاو ىلع تا>دف رهروص تبلقنا و ىهفاولا تريغت
 انه ىل لاقن ركعم دوعا و جرغتا ئت> كعم ينلمحت كنا كيلغ هللاب

 مهتقفاو دق و نكل ذي ىلع معنا تح هيلع لخادتا لزا ملف نكميال ع

 نمالزد يتيج لشا نم. |دجا رلعا رلو ءاوهلا ىف يبراطف هب تقلعترو

 هفاتك | ىلع اناو لجرلا كلذ يه ارئاط :لزي ماو يباحصا نمالو يناملغ

 ييييعتف ىالفالا ةبقءين كالم الا ميبست تعمسف وجلا يف ب الع تح

 ىنجرخ ئتحب ميبسقلا .رتتسا رلف هلل دمحلاو هللا ناحيس تلقو كلذ نم

 كاع لنبج ,نلع ينوقلا لقو , اعيمج اولزنف مهقرصت تداكف ءامسلا نم راث

 كلذ يف يدجو كثرصن :ينولخو اوحار و ينم ظيغلا ةياغ ىف اوراص.دتو
 للاب. الا ةوق ال و ,لوسح ال ,تلت و تلعفام ىلع ىنفن تملف نيجلا
 لزاما و اهنم وقا :ةبيصم ىف عقا ةبيضم نم ضلخا املكانا ريظحلا يلع

 امهن أك نيرئاس نيمالغب اذا و بهذا نيا رلعا ال و. نمجلا كلذ يف

 تمدقتف هيلع زكعتي بيهذ نم بيضت.امهنم دحاو لك في يف و نازمق

 نم: اهكيلع: هللاب امهل تاقف.مالسلا ىلع ادرف امهيللع تملس و اههيلا

 ننايطعا امهنا رث ىلاعت هللا دابع نم نحن ىل الاقن امكنأمغ امو امتفإ



 م١ ةعباسلا ةرفسلاةياكعلااهيفولامحلا داب هنسلا مم يرععلا داب نيشلا ةياكح

 امهاوبس لاح ىلا افرضنا و امهعم ناك يذلا :رمحالا بهنلا نم .ابيضت

 ئن.ركفتا و زاكعلاب زكعتا اناولبجلا كلذ سأر للم .كرضف ين ايلذنو

 تالا ب مجرب ناح اذاو ا تا

 اههسأر ىلع بهنلا بيضقلاب اهتبرضو .ةيحلا كلت ىلا: تمدقتف ةدش لكم

 حابسملا مالكلا نع تتكسف حابصلا داز رهش كرداو اهمف نم لجرلا تمرف

 ةيحلا :برض,امل يردبلا داب دنسلا: ناديعسلا :كلُملا اهيا ىنغلب: تلاق

 ملقتف لاق اهمف نم لجرلا تقلا.و ةدهب ناك يذلا به ّنلا. بيضقلاب

 ةيعحلا .ةءله. نم كيلد نئلع ىصالخ ناك ثيح لاقاو لجرلا ىلا

 ابحزم هل تلقف لبجلا اذه يف ىقيفر ترص: تنا و كقرافا :تهقب:اهف
 اذاو رمهيلا تثراظنف انيلع اولبقا موقب اذاو لبجلا كلذ ىف.اذرتس و

 هنلإ .كتملقتف بيرام و هناتكا نملع ىئنلمح ناك يذلا با

 ةدب ىاع كديبستب اخ ةكلضا يبذلا .تذا لجرلا يل ف هبادك اب
 و

 ملكتا ال: ي ةقاووزمالا ايلصمت جام ل نكي مل ينذ ئنذخأوت ال هل تلقف

 ىنكذا ال نا ئلِع طرش طرشا هنن ]إ رهعمايفحاب يسم انهبا كلذ .كعب

 ىتح لوالا لغم يبراط و ينلمح هنا رث .ةرهظ ىلع .هحجسا ولو. هللا

 ةمالسلاب يندكه و يلع. ثملس و: تجوز ئديغلتف نيلزنم: ىلا ىنلضوا

 الو ماوقالا ءالوض عم كلذ دعب كجورخ نم سرتحا. ىل: تلاق:ؤو
 تلقف ىئاعت هللا ركذ نوملعياال و .نيطانيشلا ناوخا.: رهذاف رهرشلوت

 مسهنم نكي رمل ىببا نا ئل تلاقف روهعم ككسيبا لاح ناك فيكاقل
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 خيمج ميت كنا يبا تام ثهح يتلنع يأرلا رهلغم لمتعيب زل و

 انا و كلها و:كدالب ىلا رفاست رث مئاضب هنمقب لخأت و انذنع' ام

 ا ىما كعب ةنيدملا لف ف انه دوعقلاب ةداح ىلا ماو كيم ر يسأ

 اناا و ع نعب ايه خيشلا كلذ عغاتم نم عيبا ترص كلؤم ليفت

 كللعانا [فئيبف“ هعم ريسا و ةنيدملا كلت نم رفاسي ادحا بقا

 اورتشاف اهكرم مهل اودجبب راو رفسلا اودارا لق ةنيهملا ىف ةعامجب اذاؤ

 ةرجالا يهبل تعفدو 1 تيرتكاف ةريبك ابكرم يل اوعنص 1 و ابشخم

 انس يكاولا ىفانعم ناك ام عيبجج و 0 61 من اهمامتن

 ىلا ةريزج نم. رخملا ىف نيرئاس لزن 11201311 فكالهالا
 ةقالسل اب انلصو ئتح رفشلا عيراتل باط لق و ر<# نيلا رخ# نم و ةريزتج

 ترقنو لورخا بكرم يف تبرتكا لب اهب مقا ملف ةرصملا- ةغي لم لا

 "ىسلختد هيث دادغب ةنيالم ليلا تهجوت و يعم ناكام عيمج اههلا

 :تنؤخرو يبابخاو يباحا و يلشضا تلباقو يراد ىلا: تنثج و ئتزاخ

 ةذم ياها لَسشَح ناقاو ىلص اوح يف عئاضبلا نمت ىبعبم ناك اق عيمج

 :لوتح ةندس :نيرشع و اعيس ٠ اهو لجوف ةعباسلا ةرفسلا يف مهنع ياي

 يروعأ نم ناكام عسب حجج مهن ريخاو موتهج اهل ين ءاجرلا اوعطق

 ؛نقاو اردهبك ابجه رم الا كلذ نم نوبجعتب رهلك اوراص يل ىرج امو

 راتملاو ربلا ئف زغسلا نع ىلاعت هللا ىلا .تبت ينا مث ةمالسلاب ينوبه

 'تاوهشلا ةعطاق و تارغسلا ةياغ يه يتلا .ةعباسلا ةرغسلا ةذه كعب

 !ىذاعا ثوح هيلع تينثاو هتدمح و نلاعقز هناحجس هللا :تركش و

 اقل ىلا ىرجام يري. اي داب تساي رطفاف: يناطوإوت ينافالب و يلها»إلا

 :يارسبلا داي: ينسلل يربلا داب بنسلا لاقف :يرما نم ناكامو يل عق:ز

 :ةرشع يفاول ازي ملو كقح .يف ينم ىاك اهب ينذخا ٌرتال بيلع هلليإب



 م .٠ ةنطلس فا ةتلودرباكا عم ناورم نب كلملا دبع ةياكح
 ثايب اكح اهيفو ناميلس ان ديس

 كيلا ,داه مه اتا نا ىلإ حارشناو حرثو لْئ از يال ةديبهو

 1و معم وو ووصقلا برم و تاعامجلا قرفمو
 خي توب سس سس سس يال يذلا ىعلا ناسف

 قيمبكلم ماشلا قش يا وا نامزلا ميدق يف .ناك هنا
 :بنغو مايالا نماموي اسل اج ناكو ناورم ا ءافلخلا
 كيريدح ين ةئحابم ىهنيب تعقرف نيطالسلاو كولملا نم هتلود رباك
 ُمالسلا اههيلع دواد نب ناميلس انديس رابخا اوركٍذتو ةغلاسلا رمالا

 4 ءلماا و نجلاو سنالا ىف ركحلاو كلملا نم نللاعت هللا ةاطغإ اه
 رر

 .ه«زاجبس هللا نا انابق ناك نمم انعمس بق اولاقؤ كلذ ريغو شحولا و

 نئلا لص و هنو نادم ال6 ىطعا ام لثم !دحا طعي ل نئلاعت و
 نيطايشلاو ةدرملاو نجل | نجسي ناك هنا ىتح حا هيلا لصي مل "يش

 مهيدع متخبو ناس راي رهيلع كيسي و ساحنلا نم مت امق يف
 حاسوبملا مالكلا نع تتكسف حابصلا داز رهش .كرداو همتاخب

 ةئايسملا دعب نوتسلاو ةعباسلا ةليللا تناكاملف
 ناورم نب كلملا ىبع ةفيلخلا .ناديعملا كلملا اهيا. ينغلب كلاق
 امو ناميلم انديس اورك لتو هتلود رباك ا و هناوعا عم ثدعت ايل

 لفتح لحنا هينا .لصي ىل "يش ىلا لصو هنا لاق كيلملا نم هللا هاطعا

 رهيلع كيسيزو .ساحتلا نم مقامق يف نيطايشلاو ةدرملا .نيجسي ناك هنا
 تكرم ىف لزذ الجر: نا لهس نب بلاط ربخاو همتاخ: رهملع متخاو صاصرلاب

 د ا ا يع 77 حجٌ للا
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 ناميلسانديس ةنطلس ىفهتلودربأكا عم ناورم نب كلملا نبع ةياكح هع

 تح ىيرث اسس اولازي ملو دنهلا دالب ىلا اوردحنا و ةعامج عم

 ئلاعت هللا ئضارا نم شرا ىلا ميرلا كلذ مههجوف مير مهماع علط

 ثاراغم نم مهيلا ج رخ راهنلا قرشا املذ ليللا داوس ىف كلذ ناكو

 نو.هقفي ال شرح و يهنأ داسجالا ةارع ناولالا درس ماوتا ضرالاكلت
 ريغ ةيبرعلا فرعي لحا رهنم سيل و رهسنج نم كلم مهل اباطخ

 هباحد| نم ةعامج ىف مهيلا ج رخ اهيف نمو بكرملا امأراملف مهكلم

 لاقف رهلاخب هو ربخاف رهنيد نع رهل سو رهب بحرو رهيملع ملسف

 نيد ليلع مهنه لك ناك رهنيد نع رهلأس نوح و ركيلع ساب ال رهل

 هيلع هللا ىلص فومحم ثعب لبقو مالس الا روهظ لبق نايدالا نم

 نم ايش فرعت الو لوقت ام فرعنال نحن بكرملا لها تلاقف رلس و
 مآ يتب نم دحا انيلا لصي ممل هنا .قلببلا مهل لاقف نيدلا اذه

 ماعظ مهل سيلو كمسلاو شوجولاو رويطلا راب مهفيض هنا رث ركلمق

 او دجوف ةني للملا كلت يف نوجرفتي اولزن بكرملا لشإ نا رث كلذ ريغ

 اهين اذاف اهعذنر مث مس داطصي) رجلا يف ةكبش ىحرا نيدايصلا ضعب

 اههيلع دواد نب ناميملس يق اضم هيلع مودخ» صصرم ساحن نم مقمق

 ءامسلا نانعب قحتلا قرزا ناخد هنم عرخف ةرسكو دايدصلاهب جرخف مالسلا

 ناخىللا كلذ نمراص مث هللا يبن اي ةبوتلا ةبوتلا لوقياركبمات وص انعمسف

 مهنيعا نع باغ مث لمبجلا هسار ىدلت هقلغلا لوهم رظنملا لئاه صخش

 كلذ يف او ركفي ملف نادوسلا اماو م4 ولت ملخنت تداكف بكرملا لهااهاف

 نم انم“نا رلعا هل لاقن كلذ نع:هلأسو كىلملا' ىلا لجر عجرف

 له ىف رهدجس رهيلع بضغ اذا دواد نب ناميلس ناك نينلا نجلا

 ةكبشلا دايصلا ىمر اذاف رحبلا ىف مهاموزو: هيلع , صصر و. رن اممقلإ

 ينج اسونم جرخ# ترسك اذاذ ثاقوالا بلاغ يف ىتامقلا ةمهب علطت



 ٠ برغلا ريمارصن نب :عوسوم .مم:قمس نب بلاط ةّياكح, 2

 هللا يبن اي ةبوتلا لوقب و بوتيف يح نامويلس نا هلايب رطخاو

 مالكلا ا!ذه نم ناورم نب كّلملا ىليبع نينم ىملا زيما ىيعتف

 رضح . نمم ناكو اميظع اكلم ناميلس .يتوا فقل هللا ناحجس ناقإو

 هبربخا اميف بلاط قدص لاقن ىن ايبذلا ةغبانلا نسلجملا كلذ يف

 لوالا م سيعلا لوق هته عم + ىلع كياععلا ألا »و

 سومو و 25و مده ع - هر بيا ا < مم رة -

 ا ولأ اب 1 لاقذا ناميلس يف و
 رمق 6 سس س و م 26 صم ©" نيا 2< تا

 ديالا ىلا هسيحاف كنع ىبا نمر هتع اطب هم رك ات نع اطآ نم

 نيسسيتساف رجلا ىف مهيم ربو ساحتلا نم متاسمق يف رهلعجي ناك و

 أيش لورا نا يهتش ال ىنا  هللاو لاق و مالكلا اذه نينم ملا ايما

 كنا نيئماوملا ريما اي ىلهس ىبا بلاط هل لاقف متامقلا هذه. نم

 نب زيزعلا د بع كييخا ىنا لسراف كدالب يف ىيقم تناو كلذ ىلع رداق

 بكري نا ىضوم ىلا بتكي ناب برغلا دالب نم اهب كيتاي: نأ ناورم

 ةذه نم كينأي و هانركق. يذلا .لبجعلا:!ذه:نلا برغلا دالبا نم

 قجلا !ذهب هتيالو رخآ نم ىلصتم رجلا ىناف بلطت امب مئامقلا

 هتلق اميف تقدض لقل بلاط اي لاق و هيأر نينموملا ريما .بوصتساف

 كلورمالا اذه يف رصن نب ىسوم ىلا .ىلوسر تنا نوكت نادبرا و
 كتنيلخ انا و كلذ ريغ وا ءاجو لام نم هديرت ام لك و ءاضيبلا ةيأرلا

 ةكرب ىلع و مس هل لاعف نينموملاريما اي.ةمارك و ابح لاق كلشا يف

 هيئان زيزعلا دبع هيخال اباتك هل اوبتكي نارما رث هنوع و ىلاغت هللا

 ريسلاب ةرمأي برغلا دالب يف هبئاف ىسوم ىلا رخآ اباتكو رصم يف
 دالبلا ليلع :للو فلختسي و هسفنب ةيناميلسلا مهامقلا بلط .يف

 هقدلي ل و لاجرلا نم شكتسيلاو لاملا قفني و ةلد.الا .هغم ذنمأيو



 ١ ةيئايولسلا مقاهقلا بلط يف يدومصلا ظ

 بلاط ىلا امهملس و نيياتكلا رتخ رث ةجحب يتسيذل و ةرتف كلذ. !يف

 ةغهلخلا نا مث هسأر نلع . تايارلا .بصن و. ةعرسلاب ةزما و .لهس ىب

 نما و هقيرط يف هل اناوعا اونوكيل لاجرلا و باكرلا و لاومالا ةاطعا

 بلطي بلاط هجوت و هيلا .جاتدع# ام لك نم ه4ةيب اع ةقفنلا ءارجاي

 حاب

 ةئامسمخشلا لعيب ىنوتسلاو ةنماثلا كايللا تناك املف

 هباكصا و وه راس نكهه نب .بلاط- نإ ديعسلا ككلملا اهيا غلب تلاق

 «هلزناو رصم ريما ةاقاتف وصت# اولخد أ لا ماشلا سف داليا نوعطتقوف

 اليلد هعم ثعب مث ةلئع «:ماقثا ةدم نم ماركالا ةناغ همركا وو ةىلاع

 اج املف رصن نب ىسوم ريمالا ىلا اولصو لئتتح ىئلعالا كيعملا ىلإ

 مهف و ةأرقاو :«لخاق باتكلا هلوانف . هب حرف و ةاقلق و هيلا جرد هب

 هنا ث قينموملا زيمال ةعاط و اعمس قاقر و هسأر لئطع هعحضو و ةأنعمق

 ادب ام نع رهل أسف اورظحن هتلود بابرا رضع نا ىلع. هيأ, قفتا

 قيرسط ىلع كلف نم ثدرا نا ريمالا اهيا اولاقف بماتكلا ىف هل

 يدومصلا سودقلا دبع ىب فمصلا .فيع نمشلاب كيلعق .ناكمتا كلذ

 رادعبلا و رافقلا و يزاربلاب ريبخ وشو اريثكر فاس دقو فراغ.لخر. هفاف

 ةكرددشرو هناف هب. كيلعف اهراطقا و نيضرالا و اهبئاجع و اهناكس و

 نقريبك وبمم وهتاذا.و هيدي نيب رضع ةزاضحات زماف :ةديرت .ام ىلا

 اخو ,نقؤمل يمول نيلس ناشف ماطر الإك“يفسلا نارارت سرع
 ناورخ نب كلملا كبع نينموملاريما انالوض“ نا :كمصلا : لبع عي :

 ئل ليق. كق و نضوالا كلتب :ةفرعمللا ؛ليلق :انا و !ذك و :اظكب انرما :لق



 مآ ةيناميلسلا رقامقلا ب لظ يف لاوصلا لب ٍنيشلا عم رصن نب شومر فس ةياكه

 ةئجاح ءاضق يف ةبقر كل لهف تاقرطلا و .دالبلا فاقب :قراع ةكنا

 ةرثع' و قيزظلا هذه :ناريمالا اهيا زلغا تيشلا لاقف يتم وملازيما
 ريسم لاقت اهتفاسم :ريسم رك ريمالا هل ناقف كلاسملا ةليلق ةبيغلا ةفيعب

 بئارغ و لاوشا و دئادش اهيذ و أيجم اهلثم و اباهذ رهشا و نيتنس
 ابرف ودعلا نم برقلاب اندالب و لهاج“ .لجر. تناو 5

 نم كتكلمم يف فلكتست نا بجاولا و كتبيغ يف ىرادخلا جزخت
 هتكلمم يف هنع اضوع نوزاه :للو فلختساف رعن' لاق“ اهرب لذ

 عميمج يف ةوعواطي لب ةوفلاخي ال نادوتجلا رما و ادهع هيلع لخا و
 ميظع كوراش ةذلو نك و ةرماطا و همالك اعبصلا مخ رمي ام
 نأ دمصلا  فيع عيشلا هل رهظا و ايمك الطب و 1يأج امامه سألإلا
 ىلع وش و'رهشأ ةعبرا ريسم نينهوملار يما :ةجاح هيف *ىذلا عاقوملا
 لاك ومع ور يفك اطبق وأ وصعب كوع كرافت هالو ربل: لحاس
 لاقت نينمؤملا ريفا ٍلئان اي كتكربب“: كلذ" انيلع هللا نوهي نق

 ضرالا هلق ”ىنط >و" كولتنملا نم اذدخا "قا ملعت : لش ىموم :ريمالا

 ةيررنكسا كلما ضرالا ؟له نيتةوملا ريما اي معن هل لاق انلبق
 وصق ىلا اولضو نا.ىلا نيرئات اولازي' لو اوراش مث نمورلا نارآد
 مدقتف ربتعا نمل ةرمع وه يذلا رصعلا اذه ىلا انب مدقت لاقث
 هباحصا صاوخ و لمصلا فبع يشلا هعم و رتحقلا ىلا ىتسوم ريمألا

 تاجرد و ةليوط ناكرا هلا و احوتفم ةولجرف هباب يلا اولصو ئتخ
 نولملا ماخرلا نم: امه و ”ىاتدتمنم ناتجرد تاجزدلا كلت يف و
 ةضقلا و بهزلاب هشوقنم ناطيحلا و فوقسلا و هلقم ري مل يّنلا
 ٍييشنلا ”ناقت ينانو 'يلأب هيف بوتتكم محنرل بنا لا ىلع.و ندعملا و
 كيق هللا 1 ًارئاو مدقق هل لاطإ وهما اي هز ,قا لش كمصلا دبع



 ةيناجيلسلا متامقلا ب ملط يفلمصلا دبع عيشلا عمرصل نب لي صومرخم ةياكح 4م

 وض و رعش هيف اذاف ةأرقف كتكرب الا رفسلا اذه يف انل لصح امف
 را سه دم 65 6 6 روس س - ةمد ومرت هس 66 س
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 ةيناميلسلا متامقلا بلطيف كمصلا ل يع عيشلا عم ئسرمريهالارغض ةياكح 0

 ةأرق و ىلدهصلا كبع خيغلا هنم اندف ينيضلا فيدحلا نم حول

 يذلا كلا يسب يدبالا دب الا مئادلا هللا مدعي هه هيف اذاق

 توربجلا و ةزعلا ىذ هللا ,سب دحا اوفك هل نكي 57 دلري ملو دلي ىل
 تتكسف حايهصلا دازرهش كردا و. كومي ال يبنلا .ىحلا مهاب

 اا 0 يي ل يي عملا مالللا نم

 ةئامسمملا لعب نوتسلا و ةعساتلا ةليللا تناكاملف

 :اثركذ امآرقامل فمصلا دبع خيشلا ناديعسلا كلملا اهيا ينغلب تلاق

 ربتعا ناكملا !ذه ئلا لصاولا اهيا دعباما حوللا ىف ابوتكم ةدعب ىأر

 اهتنيز وايتللاي رتغت الو ناثدحلا قراوطو نامزلا ثدارح نم ىرت امب
 ةرادغ ةراكم ةقالم اهناف اهفرخزو اهرورغ و (مياتضي و اهنتوزو

 ملحيو مئاببا ثاغضاك ين رع بعتسملا مراعملا لجأ هايس اهروما

 ناطيشلا اهفرخ زي ءام اللا عقب 3 اهنأك ىلاحلا

 اهيل. لمت ال و اهب قفت الذ اين للا تاغص ةذهف تامملا ىلا ناسن الل

 اهلابح يف عقتال اهيلع ةروما يف لوعو اهيلا لنتسا نم نوخت اهناف
 اراد و رمحا نانصح فالأ ةعبرا تكلم .يناف اهلايذاب قلعتت الو

 رامق الا نمنأك اراكبا لهاون كولملا تانب نم تنب فلا تجوزتو

 فكولم هنع رجع ام لاومالا نم تعمجو رارس الاو لابلا محنمب ةنس

 برخغخ#و لزانملا شحومو ثاع امجلا قرفمهو تاذللا مداش أنف

 نادل ولاو لافطالاو راغصلا و رابكلا ىتفمو تارم اعلا رودلا

 ركح انب لزن ىتح نونئمطم رصقلا اذه يف انك لقو تاهم الاو



 ؟١ ةيناميلسلا رقامقلا بلطي ف دمصلا دبع ريشلا عم ىسومريمؤلارفس ةياكح

 علا .ةحيص, انتزخاف نيضزالا بر و. تاومشلا بر“ نمل الا فر
 املف ةريثك ةعامج انم ينف يتح ناذنثا موي لك انم تومي ر اصف نيبعلا

 انقرغا ايانهلا رحب يفو انيلح دقو انرايد لخد لق ءانفغلا تيأر

 تا ارابتعالاو ظع اوملاو راعش الا هذه بتك نا هترماو ابتاك ترضحا

 روبقلا و حاول الاو باوبالا ةذه ىلع ةرطسم راكيبلاب ا-هتاعج لقو

 فويسو دارزاو حامرب دالج لشا نانع فلا فلا شيج يل ناك دقو
 تاغباسلا و عوردلا اوسبلي نا ىهترماق دادش لعاوس و دادح

 اربكر يو تالئاسهلا حامرلاولقتعيو' تارتاسبلا فويسلااوكْلقَتيو
 تاومسلاو شرالابر نيملاعلا بر مكحانب لزن املف تانئاصلا لويغلا

 يب لزن ام اوعنمت نوردقت له ركأ سعلاو دونجلا رشا ءم اي تلق

 فيك اولقو كلذ نع دونجلاو ركاسغلا" تزجعت رهاقلا كلملا نم

 باوب هل سيل يذلا بابلا بحاص بجاح هنع بج رل نم براحن

 بهنلا نمراطنق فلا بج لكيف بج فلا يه و لاو.الايل ارضها تاقف

 ءاضيبلا ةضفلا نم اهلقم و رهاوجلاو ردلا فاتصا اهيف و رمخالا

 اورضحا املق كلذ اولعفف صرالا كولم اهنع زجع# يتلا رئاخذلا و

 لاومالا ةلهب ينوزقنت نا نوردقت لض مهل تلق يدي نيب لافملا

 اوراصو كلذ ىلع اوردقي ملف هشيعا اذحاو اموي اهب يل اورتشت و اهلك

 نئتح ءالئبلاو ءاضقلا ىلع هلل تربص و زدقلا و ءاضقلل "نيولسم

 شوك يناف يمسا نع تلأس ناو يحيرض يننكشاو يحورذخا
 .ثاإ الا :لهاضيا بوتكم ح وللا كلذ ىف و ربكالا داغ نب دانش نب

 6-7 م © ل ةض مر 2مم ه م مربع م2 ه6

 نال تيا ماي الا ب طقتو ينامز والنسب ايتعركلا نأ

 ناكسم لك اهعمجا ا قارولااكَكَم يزلاداش بيا ان اف
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 اكس للع نوكت نأ 0 1

 لاق موقلا عراصم نم ىأرامل هيلع يشغ ئتح ئسوم ريمالا ىكبف

 هتاهزتنم و هسلاجم يف نولم ًاتيو رصقلا يحاونب نوف وطي رهامنييف
 لكإا دقو اهيلح بوتكم رمرملا نم مفارق .عبرا 'ئلع ةدئامب رهاذاو

 مهلك نيينيعلا ميلس كلم فلاو روعا كلم فلا ةدئاملا ةذه نلع

 هلك كلذ ئسوم ريمالا بتكف روبقلا و سامرالا اونكسو ايندلا اوقراف

 ركِسعلا راسو ةدئاملا ريغ رصقلا نم هعم لخأي ملو جرخ مث

 كل ذ نضم ىتح قيرطلا ىلع مهلدي م همام ١ دوصلا دبع عيشلاو

 اذاكيابهيلا او رظنف .ةيل اع ةمبارب يضاذاو .هنل اث و .هيناث و هلك مولا

 ناداكي قارب ضيرع نانم هحمر سأر يفو ساعن نم سراف اهيلع

 قيزرطلا فرعتال تنكنإ يلا لصاولا اهيا هيلع بوتكم رصبلا فطخب
 في مث رو لي هناف سرافلا فك ىكرفاف' ساعنلا .ةنيدم ىلا ةلضوملا



صلا فبع ئيشلا عم ل سومريمالارغس ةياكح
 وم ةينا "1 || مةامقلا بملط يف دم

 كلصوت اهناف ج رحالو كيلع فوخالو اهكلساف اهيلا فتو ةهج يان

 حاسبملا مالكلا نع تتقكسف حابصلا داز رهش كرداو .ساعنلا ةنيدمولا

 ةئامسمخلا دعب نيعبسلل ةيفوملا ةليللا تناكاملف

 شرافلا .فك كرف امل ىسوم زيمالا نا ديعسلا كىلملا ىنغلب تلاق

 هجوتف اهيف اوناك يتلا ةهجأا ريغ ىلا هجوت و فطاخلا قبل هناك راد

 اولازي. مل واه وكل سف ةقيقح قيرط. يه اذاف اوراس و اهيف موقلا

 نررئاس 1 امنيبف ةليعب ادالب اوعطق ىتح مهتليل و مهموي ني رئاس

 صخش «يفو دوسالا رجح يبعلا نم دومعب 2 اذا و مايالا ىنم .اموي

 نادي دايا عبراو ناميظع ناحانج هل و هطبا ىلا ضرالا ئف صئاغ

 :هلو بلاخ“ اهيف عابشلا يديأك نادياو نيينفطتالا ىذي اك اهنم

 هل و ناترمج امهنأك نانيع هل و ليخلا بانذا هناك هشأر يف رعش

 دوسا وه و.ررانلا ررش اهنم حرلي دهفلا نيعك هتهبج يف ةثلاث . نيع

 باذعلاو زيطخلا ءالبلا افذهب يلع نقي يبر ناحب» يدانب و ليوط

 اوفهدنا و رهلوقع تراط موقلا هنياع املف ةميغلا موي ىلا مالا

 دمصلا دبع غيشلل ىسرمريمالا لاقف ىيبراه اولو و هتفص نم اوأر امل
 هلعل و ةرما نع ثحبا و هنم ندا لاقن وه.ام يردا ال لاق !ذه.ام

 طصا ىمصلا ىبع ريشلا لاقق ةربخ نملع عاطل فكلعلف ةرما نع.فشكي
1 4 

 مي 02 0 < دغ كنع فوفكم هناف اوفاذت ال لاق هنم فاخن انا ريمإلا هللا

 ام :صخشلا .اهيا هل لاق و لمصلا كبع زمشلا هنم ان.لق هيف وه (مب

 ةروصلا ةنله للع ناكملا اذه ين كلعد يزلا ام و فكنأشامو كيمشا

 نشمعالا ىبا شهاد يمدسأ و نجلا نم تب ارفع يناف انا اما هل لاقف

 ءاسش ام ىلا بزعم ة ةرىتلاب سوبحم ةماخعلاب امه اه فنونكم اناارو
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 ببس ام هلأسا لمصلا دبع عيش اي ىسوم ريمالا لاق لج و زع هللا

 يفيدح نا تيرفعلا هل لاقن كلذ نع هلأسف دوماعلا اذه يف هنجس

 رمحإلا قيقعلا نم نص سيلبا دالوا"ضعبل ناك هنا كلذ و# بيجع

 ميظعر دقلا ليلج رحبلا كولم نم كلم كبعي ناك و هب الكوم تنكو

 فويسلاب هيدي نيب نوبرضي فلا فلا ناجلا ركاسع نم دوقي رطغلا

 تحت «هنوعيطي نيذلا ناجلا ناكو لئادشلا ىف هتوعد نوبيج# و

 ناميلس نع ةاصع رهلك اوناك و مهترما اذا يلوق نوعبتي يقعاطو يرما

 مهاهناو مهرمأف منصلا فوج يف لخدا تنكو مالسلا امهيلعدواد ىب

 ةكمهنم هل دوجسلا ةريثك رفصلا كلذ بعت ىلملا كلذ ةنبا تناك و

 ءالبهزاو لامج و "نسج تاذ'اهنامز لها نسا تناك و ةقدابع' قلو
 ينجوز هللوقي انقيبا ىلا لسراف مالسلا هيلع ناميلسلاهتفصوف لامكو

 ناميلس ناو هللا الا هلا ال نا هشا و قيقعلا كمنص رسكا و كينب

 ناو انيلعام كيلع و انلام كل. ناك كلذ ,تلعف تنا ناف هللا يبن

 سبلاو اباوج لأوسلل دعتساف اهب كل ةق اآط الدونج) كتيتا تيبا تنا

 ل هلل يقفوا, المت: ةردبفب "كل رهسا فوسخ ابابلج .كوملل

 مظاعتو ربجت و ىغط مالسلا هيلع ناميلس لوسر ةءاج املف ىضم يذلا

 نب ناميلس رما يف نولوقت اذ ام هئارزول لاق مث ربكت و هسفن يف
 يف لخداو قهقعلا يمنص رسكا نا و يتنبا بلطي لسرا هناف دواد

 كلذ كب لعفي نا ناميلس ردقي له ميظعلا ىلملا اهيا اولاقن هنيد

 كيلعردقي ال كيلا راس وه ناف ميظعلا رحملا .اقه طسو يف تناو

 ةدبعت» يذلا كمنصب هيلع نيعتستو فكعم نولتاقي نجلا ةدرم ناف

 نودعي و كلذ ين ببررواشت نا باوصلا.و كرصني و هيلع كنيعي .هناق

 نا كيلع راغإ ناف هباوج نوكي ام عمستو رمحالا قيقعلا متصلا هب



 ٠6 ةيناميلسلا رتامقلا بلاط يندمصلا دبع ئيشلا عمزئسوهريمالارفس ةياكح

 لخدو هتعاس و هتنو نم كلملا راس كلذ دنعف الف الا و هلئاقث هلتاقت

 اليابس ككرحو مئابذلا سب ذو نابرسقلا برق.نا دعب همنص نلف

 رس يي بيج ع بيس ع ف نوفر ىلا

 نردف مو تشم اثر“ ' نيل نس
 ىف رمال مئانتط يناف 20 اوكظتلا بترك يناإ تراي

 لمصلا فبغ ٍييشلل دوماعلا ىف هفصن يذلا تيرفعلا فىلذ لاق مث

 يلاقع ةلقو يلهج نم رنصلا فوج يف انا تلخلف عمسي هلوح نمو

 7 ث لوقا تلعج و ناهيلس رماب يمامتشا مدع و
 1 مام ببي ارت 86 6 صدع بص يي

 ءرما لِي انهنيتا فئاخ هلم تسلف انآ اما
 6 0 2 2 ا

 فطِإَح هم عورلل يننا و فسحاز ينافءيبرح دري نأ و

 ايفر

 يبن ناميلس برح ىلع مزعو هبلق ىوق هل يباوج ىلملا عمس املف

 اعيجو اب رضهب رض ناميلس لوسررضحاملف هتلتاقم ئاعو مالسلا هيلع هللا

 ققل لوسرلا مم هل لوقي و ةددهي لسرا واعينش ادو هيلع دوو

 ىلا ريست نا اماف لاوتالا روزب يندع وتا ينامالاب كسفن كتثدح
 عيمجب هملعا و نايل ىلا لوسرلا عجر رث كيلا ريسا نا مانو

 كلذ ناميلس هللا ىبن عمس املف هل لصح امو ةزما نم.ناك ام

 سنالا و نجلا نم هركاسم زهجو هتمي زم ثراث و هتمايق. تماق
 نا نجلا كلم طايرمدلا ةريزو رما و ماوهلا وريطلا و شوحولاو

 فلا ةئامتس نوطايشلا نم هل ممجف ناكم لك نم نجلا ةدرم عمج#

 هت لع, تناكف سنالا نم ةركاسع عمج# نا ءايخرب نب فصآ رما و.فلا

 نع ودجر اونك + عزاقفانإب ا

 نم شودولا و رئاط.هسأر قرف ريطلا و طاسبلا ىلع سقالا و ىلا



 ةيناهماسلا مقامقلا بط يفد مصلا دبع يشلا عم ئسومريمالارغم ةياكح .
 ضرالا *ةلم نق و هفرب زج طاحاو هتحاسب لزن لتح ىنيرئاس اناتسجلا تخلت

 حاسم ولا مالعلا نع نهتكلا حابصلا داز رهش فتكردا و دونجلاب

 .ةئامسمخلا دعب نوعبسلاو ةيداحلا ةليللا تناك املذ

 هألا يبن لزن امل لاق تيرفعلا نا ديعسلا كلملا اهيا ينغلب تلاق

 هل لوقي انكلم .ىلا لسرا ةريزجلا لوح هشويجب مالسلا هيلع ناميلس

 لكعاط  تح' لخداف ًالاو لزت ام كسفن نع ددراف تيتا لق انا اه

 0 و دويعملا لحاولا يبعاو كيونص رسكأ ارو يتلاسرب ا

 للا الا هلا ال نا نهشا كعم نم و تنا لقو لالحلاب كتنب

 ناو ةمالسلاو نامالا كلنا كلذ تلتناف هللا يبن ناميلس نا لهشا و

 ىيرابت هللا ناف ةريزجلا هذه يف ىنم كنصخت كعنمي الف تيبا

 كلعغجا و .طامبلاب كيلا ينلمحت اا اهطيزمأ يتعاطب ميرلا رما نئلاعت و

 ناميذس هللا يبن ةلاسر هغلب و لوسرلا ماجن كريغل ال اكث و ةربع

 ليبس ينم هبلط يذلا رمالا !ذهل سيل كلملا هل لاقن مالسلا هيلع

 باوجلا هيلع در و ناميلس ىلا لوسولا داعق هيلا جراخ ينا هملعاف

 نيرا نيم دا كليلومت أو . همسضوا :لكيهار ىلا. :لنسرا كلملا+ نا 7

 نم مسه ريغ ىهيلا مض و فلا فلا ءدسي تحت اوناك نيذلا

 لاسبجلا سر و راعبلا رئازج يف يذلا نيطاسيشلا و. ةدرولا

 ه0 كا اولا ديلا ا فهرفو -جاللبملا ىف اتناك انعم او

 نيرطش ضقت نا شوحولارماو هدونج بتر هناف مالسلا هيلع ناميلس

 وئازخلا ىف نوكت نا رويطلارما و مهل امش نلعو موقلا ينيمي ىلع

 برضت ناو اهريقانمب رهنيعا فطخأ نا ةلامعلا دنع اهرماو

 عوسلا اولاقف مهل ريخ سرتغت. نا شودحولا رما و اهتجنجاب رههوج و



 9١ ةيناويلسلا رقامقلا بلطي فل نمصلا ليغ ومشلا عمنرسوفريمالازفس ياك

 اريرس هل بصن هللا يبن ناميلس نا رث هللا ينب اي كلو هلل ةعاطلا و

 لغجو رمحالا بهذلا يئافصب احفصم ره اوجلاب انهبصر م رم رملا قت

 ىلع طايرمدلا هربزوو نميالا بناجلاىلع ايخرب ني فصأ هريزو
 هراسي ىلع نجلا كولمو هنيمي ىلع سئألا كومو رسيالا بلاجلا ٠
 ةدحاو ةفحز انهلع اوفحز مث هم اما تايعلاو يمعاف الاو شوجحولا و5

 مويلاىف ءالبلا انب عقوو نيموي ةدم ةعساو ضرا يف هعم انبراحأ و

 ناميلس نلع لمح نم لوا ناكو نلاعت هللا أضق انيف ففنف ثيل اغلا

 مهملا ز ربا ىتح مكدنط اوم اومزلا يباح ال تاتو ي دونج وانا

 هنارينو ريظعلا لبجلا هن ”كز رب لت هب اذاو طايرمدلا لاتق. بلطاو

 هيهس نلغف ران نم باهشب ينامزو لبتاف عفترم هناخد و. بهتلت

 تقبطنا هامسلا نا اهنم تليغآ ةميظع: ةخرص ىلع خرصو يران نئلع
 ةدحإو ةلمح انيلع اولمحف هباحصارما مث .لابجلا هتوصل تزمناو ىلع

 العو. :نارهنلا تعفترا: رو ضعب ئلع انضعب خرصو :يهيلع انلمح و
 ثتراضو قاس ىلع برحلا تماق و رطفنت نا بولقلا تداكو ناذللا

 لتاقا انا و:ئرثلا ىف لتاقت شوح ولاو ءاوهلا ىف لتاِعت رويطلا

 يبباحصا تلذخو تفعض كلذ دعب رث .هتيبعاو ينايعا ىتج طايرمدلا

 ب

 اذه اوذخ نانميلس هللا يبن حاص و ىرئاشع تمزهناو يدونجو

 ىلع نجلاو سنالا ىلع سنالا تلمحت ىيمزلا سحنلا ريظعلار ابجلا
 ركاسعلا تلمحو ةمينغ: ناميلسل انكو ةميزهلاانكلمب تعقوو نجلا

 انسو ور قوف رويطلا و. الامشو انيمي مهلروح شوجولاو انشويج لع
 اهتجنجاي برضت ةراتو اهريق انمب ةراتو اهبلاخ# ةرات موقلاراصبا فطخت

 راص ىئتح لاجرلا سزتفت و لويخلا شهنت شوحولا و موقلا ةوجو يف
 نيب نم ترطف انا اماو لخنلا عو لجكض رإلا هجو نلع موقلارثكا

 سس



 اوجاع رتانمعلا بملطيف لمبصلا دبع جيمغلل أ عم ىسوهروم الارفس ةيباكح 881

 تبعقو لقو ينقحل تح رهشا ةنلث ةزيسم ىينعبتف ظايرم للا ىدايا

 حادسملا مالكلا نع تتكشف حابصلا داز_رهش كرداو ينورتاهك

 ةئامسملا دعب نوعيسلاو ةيناثلا ةليللا تناك املف

 ىكحامل دوماعلا ىف يننلا "ىنجلا ناديعتلا كلملا اهيا ىتغقلب تلاق

 قي رطلا نيا "هل اولاق يضلل يف نجس نا لا: اهلوا نم 2 مهل

 اننيب اذا و ةنيلدملا قيرط ىلا انتلراش اف. شاعنلا .ةنيدم ىلا ةلضوتقلا

 هل فرعتالو دخا و باب اهتم رهظي الاب اب نورشعو ةسمخ اهنيبو

 مؤقلا لزتف' بلاق يف. بص لي دح وا لبج م ةعطف هنأك اهروص و رثا

 اهلاوفرعي نا اودهتجاو كمصلا لبع رعتلا"و ئسوم ريمالا لزنو

 بلاظاي نئسؤم رّيمالا لاقف. كلذ ىلا :اؤلضي ما لرالم اهل اودجبوا اب اب

 لخدناباب اهل فرعن نادب الف :ةنيدملا هذه لوخد يف ةليحلا فيك

 زب 3ق)  ةكلللو ١ نيمو حدته ريهذلا هلاأ ملضا بلاط: لاقف: هقنه

 دنعف لاق. اههْيث لوخ للا و اهيلا لوضولا ىف ئلاعت ةللا ءاش نا ةليدلا

 لوح نوطتو الوج بالرب نا هذاتولغ ضعب ىسوم زيمالا رما كلذ

 0. ىزلا ناكملا ىنوصق مظوموا باب رثا ىلع ملطي هلعل ةني ددملا

 لت اهيلءايلب نيمو اهل وح راسو هناملغ ضعب بكرف نولزان هيف
 وق:و هباتنعدا ىلع فرشا ثلاقلا مولا ناكاملف بز تسي الو ريشلا

 نوها نا: ريمالا اهيا لاق مث اهعافتر او اهلوظ: نه نو ازناخلا شّوتقَُلَم

 ئسوم ريفالا نا رت هين نول زان - يذلا مضهوملا اذه :اهيف عضوم

 اهلباقم لبج ىلع اودلعص و كمصلا دبع عيشلاو لهس نب :بلاط قتجا
 نويغلا زت مل ةنيدم:اوأآر . لبعلا كلذ. اوعللط املف اهيلع فرشته وشو

 اهراغناو ثتارماع اهرودو ةيهاز' اهبابقو ةيلاع اهروصت اهنم ماظنغا



 ف ةيناميلنسلا مقامقلا بلط يف دمصلا ىلع خيشلا عضوئسومه رمال رفس ةياكح

 باوباب .ةنينيم يله و تاعناي .اهضاير و: تارمثم اهراجا و. تايرزاج
 اهتاهج يف موبلارفصي سينا الو اهيف سدال ةلماخ ةيل اخ ةعينم

 اهعةراؤيش زور ا:اديفيخاوظ يف',بازغلا .قعتيو اهقتاصرع ايف. زيظلا مويس
 اهواخ ىلع مدنتي ياو زيمالا فئوف اهي ناك نم يلع كبي و

 ةريغتال ,نم .ناحبس لاقو .ناسطقلاو :لهالا نم اهبارخو ؛ناكسلا نم

 لجو ؤغ هللا: سبسي وه امنيبف ةترذقب قلغلا قلاخ:نامزإلا و روهدلأ

 ضيبالا. ماخرلا نم . حاولا ةعبس اهمف اذا و*ةهج ىلا هتافتلا هنم .تناخبفا

 ىنارماف :ةبوتكم٠ ةغرقنم يه اذاف اهننم:اندف دعبلا نم حاولت ىشو

 اهيف اًذاف :اه ًارقو. انهلم أت و. كمصلا فيع زيشلا :مللقتف اهتب اتك رقت

 ملقل اب ,لوالا .حوللا ىلع بوتتكم راصبإلا١ ىوينل .رجز و رابتعاو ظع و

 هنع كتهلا لق كماماوه رما نع بكلفغا”م مدا ىبا اي ينانوملا

 بير نع" عرشب كل ةينملا سك نا تملع اما ةكقاوع و كنينس

 ْنَدَو البلا تكلم ىم دال كسمر لوخد لبق كسفَيَل رظفاف 0 2ك

 تاعامجلا .ىئرغمز  تاّيللا: مداه هللاو مهب لزن شوليعلا داقاؤ دابعلا

 را يلع ل يصقلا ةحض ىض ولعت ةتئارماجلا عرج ا
 كا _ بيسي الا له يوبكم جيللا يفو

 ةرردم هس 6 6ةهمصص سامو بمص 6 س مرت ع 6 هم هادم مس رب م رورو# سو

 ١ اوزامع امو اهيف ولف ام اوقراف:لق : اورمع لق ضزالاب نمو كو للملا يا !

 ؟١ كاان 6م ضن © لع ميرفت - 29- "© روكا 07

 اورث داملعب نم هناميعز اوداع اولمع يللار بق نشر اودبصاو'

 اان تءيرسلا ص سا عموم © ممم ست < 6 #0“ مسسضو ىمقوس

 ١ اورخ دامو اهيف انباع ام نياو تعفن امو كثدرام رك اسعلا نعيآ

 2 4 دع ىو مو :ماواوع س ءامود وو
 ًاورضن الو لاومأ هن موج ل لجتيف شرعلا بررما مه آلا

 لالا نا 1 لاق او ةلخ 4 يع نب ىشؤمت 0



 .ةيناويلسلا متامقلا بلطي ف لمصلا لبع عيشلا عم ىسومريمالارغس ةياكح 1.

 مضوثكم هيلع اذا و يناغلا حوللا نم اند مث لوالا ح وللا ىلع ام بتك و

 نجالا .لواح نع كتسولا امزو لزالا ريهقب كرغاص مدآ نبا اي
 ا!تهيلا رظان تناو رارق اسهيف كحال ام راوب راد ايفدلا ىا ملغَت ميلا

 نييأ قافألا, وكلم و قارعلا اورمع نيذلا كولملا نيا اهيلع بكم و
 مهادأن و هوباجاف ايانولا يع يعاد رش اعد ناسارخ دالب و ناهفصا اورمه نم

 اوعمج ام مهنع ذر هالو اوديع وااونبام' رهعقن امو ةوبلف مانفلا يغاذ

 تاسسيبينع بالا هذه بوتكم حوللا ىلفسا يف و اوددع و

 ناينب انهكحي مل هب د اوديعو كاَذل اونب يذلا ىيآ

 ارئاصت ا اري 03 اقم ضربا رطل انعلا اوعتجج
 - نعام مست" دالبلا كرت  مهنرصح عانملا ةرساك الا نيا

 00 يرجو ادلع عدلا يبو زم رمق اي

 حابملا مالكلا نع تتكسف 3 حايصلا داز رهش ترداو ثلاغلا خوللا ىم اندو

 ةئامسمخلا كعب :نوهملاو ةثلاثلا ةليللا ثنا املف

 اغلا حوللا نم اند ىسوم ريمالا نا كيعسلا كلملا اهيا ينغلب تلاق

 كبر رما ىنعو ةال اينرلا بحب تنا مدأ نبا اي ابوتكم هيف لجحوف

 ا 0

 موهم2 2220226 مماه سامح

 .اربجتو نيلفعاو ادنهو 5-5 اه رسب ةالبلا رم يذلا نبأ

 صح خص نت” سس ثا ى 2 مس ميدو 0س

 0 نا امل بونلا و هرمال ةتسا صبجلاو يضزلا و
 ١ هر ص سو 0 اني 9 (مو ص هم هضم <

 «لرخم كتر يقل هل عباهمش .. ٠.هوميست ين امي اربخ .لطتنت ال



 1 ةيناميلنبلا تامعلإ بطين فمصلا ىلبع عيشلا عم ئسوم ويمالاوفس ةياكح

 ًارسمعاام هرصق نم هجن ثداوح نونملا ببر نم هته كف

 ابوتكد 'ئأزف عبازلا حوللا نم اند مث اديذه واكب ىضوم ريمالا ىكيف
 لك كومهل رب يف صئاغ تناو كالوم كلهوي رك مدآ نبا اي ةيلع

 فكيلايلو كمايا كنرغت ال مدآ نبا اي تومت' الئتح كيلا ةزيخ موي
 لمعو فصارم كل توملا نا ملعا وءامهتالفغ و ةيهلملا تكتاعاش و
 اكان ل نط ودام يفسلاو ع لقول موي نم ام لعاض كقتك

 كئويح لوط تبلس لق و كب يث اكن هل لعتستاو هتمج# نم رلذحإف
 ايندلل سيل ىلاوملا ىلومب ٌىثو ىلاقم عمصاف كقاتوا تال" تعيضو

 ابوتكم حوللا قذر ين ىأر و توبكنعلا تيبكايندلا انهن كوبث

 د الا ةله

 د عاهد بوم

 اهنعبرو قيراشلا سسا نم نيا

 هور” هس ه7 6 يود م +6,

 اهونكس يمرر اويل
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 مودل ينشر رربقلا يف اوعبصأ

 ل ج8 م

 تا

 ضم يو > 39 جب سرع

 ىلع رت اه ببيشم نوت و
 يعرب مه م س <

 يابت ادع بنك يسيل .هرامف

 كمت 6

 ينبت 7 دع " ةيطلا

 ة فا ةضركلأ نار امرهو انتل كال رع لال
 . لق و .لببجلا قوف نم لزن و.هلك كلذ .بتك و. ىسوم ريمالا ىكبن
 نوربدي اهموي اوماقا ركسعلا ىلا ىلصو املف. هينهع .نهب .ايندلا روض
 لهس نب.بئاط ةريزرل ىسوم ريمالا .لاقف ةنيدملا لوخد. يف .ةليحلا
 ةني ىملا لوخد .يف :ةليحلا .نوكت .فيك ةصاوخ نم هلوبح نمل و
 نونموملاو يما ىلا هب برقتن ام اهيف دجن رانلعل ىراهبئاجع رظنبل
 هيلع دعصنت و .ابيلض ىلمعت ريمالا ةمعن هللا مادا له نب بلاط اقف
 وايطخ ام اذه يسومرميمالا قاقت .لخاد .نمم يبابلا يلا .لضن .انلجل
 نانرما و نيداهعلا ّق ىيراجخلاب اعد عنا مث :يأرلا معن وه و .يلايب



 ةينامنيلنسلا رتامقلا تلطيف فمضلا لع ييشلا عم ىسومريمالار غس ةيكخ م

 اولعفَف نيد كا رئافصب اسفصم املس اولمعي و .باقخالا .اووسي
 ةرماقاف لاجرلا هيلع تيعوتجا,و الماك ارهش هلمع يف اودعت و ةومكحا و

 موبولا كلذ لبق هل لمع دق هنأاك هل ايراسم واجن روصلاب ةوقصلا.و

 هيلع ةوتسق مك 7 ميبن هللا ,كراب لإق و , هنم ىسوم ريمالا , بجعتف

 5 علطي «نم سانلل لاق ىبسوم ريمالا نإ 4 زكتعيض_نسخ نم

 ريف 4 د انو رع ب رثرمالا فيك رظنيل ةنيلدملا لفساب ىلا ' ها

 لاقف مج#نا لزنا و ريمالا اهيا . هيلع لعصا انا ري لباعلا لاقف ,بايلا

 ؛ىلع لبجرلا , نيعصف كيف هللا كرات بعصا يسوم هل ربيمالا

 ةهئندفهلا ,ىلا نصيخش و هيبملق لنئلع ماق هنا مث ةالعا يف راص لوتح ملبيلا

 لخاد نم هسفنب ىسرو ميلم تنالاق و هتوص الع اب حاصو هيفكب قفص و

 فيكف لياعلا لعفاىه ىسوم ريمالا لاقف ة؛مظع ياخ ههج سرهنإف ةنيلملا

 دجإ .تهنم قمب مل انياحصا عيب |ذكش لعفن انكر: نونجملا لف نوكي

 انل ةحاحالف اولحرا :نينم ىملا قيما ةجاجؤ اًنعجاح_ ءاضق نع يعل

 ثلاث ىناث لغصف هنم تثبثا اذه ريغلعل يه لاقف ةنيدملا ةمهلهب

 روضلا ىلا ملسلا كلذ .نلغ نم نودغضي اولازافف شماخو .عباز و

 امك نولعفي هيو ةلجرحر فلع انها مهنه حار نا ىلا دحا و دعب :!|دحاو

 برجملا سيلو يريغ' رمالا :[لهلاّم:فمصلا ببغ. نيشنا لاقف لوالا لغف

 عولظلا نم ةنكتكما الو كلذ لعفتال سوم ريمالا هل لاقف برعملا:ريغك

 3-2 ام قب ' مل او انلك انته امس تدك ماذا كنال 'ر وصلا !ذه :ىلا

 نوكي * كلذ' لعل !لهشلا نبع جيشلا هل لاقف+موقلا قيلد ثنا كنال

 1 7-5 ىلع ا مة 2 هللا ةثيشمب ين ىلع



 لو ةيناويلسلا رئامقلا بلاط ّيهلاهصِلا لبع عبشلا عم هو مريس زتسا ةياكخب

 نا ئلا ةاجنلا تايآ أرقي و نئلاعت هللا ركذيوه“و راسلا نو

 موعلا" هيلع عااطق# ةرضنإبا ضشغت وا هيةليب قع اهنإا ئاروصلا "قلت عإ#

 اولاق و كسفن .قلتالو لعفتال فمصلا فبع عيشلا اهيا اولاقو اعيمج

 اتعمج اب [تئكلش لىمصلا لبع خيشلا عقو نإ نوعجار هيلا اناو هلل انا

 ةليوط ةعاسس سلج و !لئاز اكعض دم دبع“ عيل ىآ مث“

 ىدانو هليح لع ماق هنا مث ةاهجنلا تايأ اولتيو  ئلاعت هللا ركذي

 يتلو دللا لوزا اهئ وكنا طابو 1:79:27
 ريمالا هل لاقف روحا ىنمخرتا هللا رسب ةكريب ةركمو ناطيشلا فيك

 زاوج شع تيأر روصلا ىلعا تلصتح امل لاق خيشلا اهيا تيارا“

 تتكسف حابسلا دازرهش كرداو .نيداني نو راخنالا“نمتأك
 جج ا سس سلا مالكلا نع

 ةئارسملا دعب نوعبسلاو ةعبارلا ةليللا تناك املف

 تلح امل لاق فمصلا فبع عنشلا ناذيعسلا كلملا اهيا ينقلب تلاق

 نهي دي أب نرشي 01 نمناك راؤج رشع 'تيّأر روصلا"ىلعأ
 يقلا نا تدراف ءانملا: نم ارحب يتحت نا" يل ليختو انينلا ٌلاعت نأ

 ايش تولتو مهنع 577 دوم مهتيأرن نباح!“ لعف انيك يسفن

 مرا ملف ينع ىنفرصناو نه ليك ينع هللا فرصق نلاعت:هللا باتك نم

 ةليكمو رع اذه نا كقالو نهرحتو“نهديكي نع هللادرو يسفنا

 اهيلع فرشي نادارا نم لكاهنع اودريل ةنيذدملا تلت لشا اهعنص

 ىثشم هنا مث توم نوحورطم انباحصا ءال رهو اهيلا لوصزلا موري و
 نيباَت انمهل. فرق" ساتلا نيجرتلا ىلا" لصو نا نلا روضلا ىلع
 قتو' مث تقلا ةماللسع امهيف سْيلو امهيلع لفتألو تهلا* م



 ةيئاهيلسلا رتامقلا بملط ين كهصلا دنع يبشلا عم ئسوص يمالا فس ةياكح مع

 قفل يبق جيشلا :ًارقف بوتكم طخ هيفو هبريشي هنآك دودمه فكه ل

 تابلا ناف:ةكوف رشع ئنثا سرافلا ةرس يف يزلارامسملا فكرنا هيف اًذاف

 هكرفف نيكم نقتس ركعم رامسم هترس يف اذاف سراسفلا لم أتف  امتغنو

 هثم لخلف لعزل اك ثوض هلو لاخلا ىف بابلا متفذاف ةكر رفا راكع لينقأا

 ان اكم لجوف تاآجرد ىلع هنم لزن الدوط ازيلضد لخد نا ىلا ىشمف

 هيه ملا ةقيتر اوني: نيمار م نسيراتافو نوفل لف دومع

 رظن مث موقلا ءالوش دنع ممتافملا لعل هسفن يف ىمصلا دبع يشل لاقف

 نيب ةيلاع ةك د ىلع وهو انس ىهربكا هنا رهظي نيم 1 سل عع

 5 وكت 7 كب وف امأو لامصلا لبع 06 لان قو مرا

 اه أراملف قلتو دس ت١ اذاو هبايث عفرر هنم نلف :بلي

 ةحرفلان بم ريطي نا هلقع داكلق و |اديدش احرف حرف دمصلا دبع خمشلا

 لافت الا يتفو بابلا نم ان دو عيتافملاذخا دمصلا بيع عيشلا نا مث

 توب بابلا يتفناو تحتفناف تال ةالإو سيراتملاو بابلا بذجو

 موقلا ربكو خيشلا ربك كلذ دنعف هت الأ ىظع و هل وه و هربكل كعرلاك

 دمصلاد مع نيشلا ةمالسب ىسومريمالا حرفو او>رفو وارشبتشا و هعم

 يهلك ركسعلا ردابف هلعف ام ىلع موقلا هركش لق و ةني فملا باب متفو

 ىنمأن الموت ايرهل لاقو ىسوم ريمالا ,هيلع حاصق بابلا نم لوخ للاب

 رخأتي و فصنلا .لخ دي نكلو ثدحي رما نم انك الخد اذا



 ٠١5 ةيناميلببلا رقاوقلا بلط يف دمصلا دبع خيشلا عم ىددومريمالارغس ةياح

 ميش و ) موقلا فصن ٍهعم و. بايلا نم لخاد ىسوم روما نا مث مفصنلا

 موس دف نوتوم محو مهباها نإ موقلا رظنف برعلا تالأ .نولماج

 شارف: قوف>نيدقار باونلا و. باديج<لا و. مدخلا زب :نيياودلا !وأربو

 !ببميظع اقوس اورظند ةنيدملا. قوس .نلا اولخد و. مهلك: نترم:ريرختلا
 نيزاؤملا و ةصتفم نيك ا للاو ضعب نى اهضعب جرغيال ةيقبالا يلام
 ارز ىتلئاشبلا ينج نم هنالم  تاناعلاو:ةزدسم ليال فليم
 نهتم تخل و دولعتلا مهنط' تسمي لق و“ معمكاكد يلع نيالا
 تالتتسم قاوسا ةعبزا ىلا اورظن و ربتعا نمل ةربع اوراضو ماظعلا
 نم هيف اذا و زخلا قوس ىلا”اوضم و اه ؤكرتف لاملا ةرامم آهنيكاكد

 . ءاهضيبلا ةضفلا و رمجحالا بهزلاب جوسم وهءانم جابينلا وريرحلا

 نوداكي ”ريدالا .عاطنا: ىلع :دوقر . ىترموياحتا. يف :ناولالا يلهب نيلف

 توقابهلا و ولولا و رهاوجلا قرس نلا اوضمو ره ركوتف اوقطني . نا

 عاونا يهتحت و .ئتوم مه ودجوف فرايصلا. قوس . نإ اضم و. ةوكرتف

 مهركرتف ةضفلا و بهذللا نم ةولمم رهنيكاد و .ىسيربالا و ريرحلا
 تايرطعلا عاوناب ةءرملل» رهنيك اكد اذاف نيراطعلا قوس ىلا اوضم و

 كلذ ريغ و روفاكلا و ليانلا و دوعلا و رييتعلا و كسملا جئاون و

 اوعلط املف لوكأملا نم "يش رض دنع نكي مل و نوم مهلك اهلشا و
 انقتم ايدبم اقرخؤم ارصق ةتض اميرق ”اودحو 'نيزاطغلا "قوس نم

 اسورت و ةرتومب اهسق و ةدرجم افويس و ةروشنم امالعا اودجوف هرلخن
 رمحإلا به نلاي ةيلطم ادوخ و ةضفلا و بهنلا, نم لسالسب ةقلعم

 جاهشوللا بهنلاب يذصهلا جاسعلا ىم ككد رصقلا كلذ زيل اهد فان

 مايظعلا ىلع .دولجلا مهببم سبي دق لاجر اهيلع و. سيربالابوو

 مامجلا او اذو اوتام توقلا مدع نم ىهنكل و اماين لهاجلا مهب بح

 ص



  .ةيناميلسلا مقامقلا بل طيف دمصلا دبع ئيشلا عم ئسومريمالار فس ةياكح 5

 ١ ىلا #نظني و هسدقي و.ىلاعت هللا مس ىسوم ريمالا فتو كلذ :كنعف
 "قت او ةفص نسحاب هعنص بيجعو هئانب ركحم و.رصقلا نكلذ نمسح

 تايبالا هله ةرئاد لع بوتكم رتضخالا درور اللاب هشقن رثك او ةسدنه

 0 ٍِ 47-5 0 معو 2 507 2 يلرطتا
 ىلا 0 ل ادن >2 2و يعد 0505

 هو نا مو ع -

 و 200081285 هه عم <

 ب ىعفقنا امل يك 9-0

 رب ممم ريرر 66 س 0 0 02 2 090091180 اقمريغاولما رك

 ةهرمصم سام هووآ 52059 رو نسوا يتب نوع

 ., ردن موو اولا وتجار ع ىلعأ ىيلول زيتا

 رس رقو سارباا ا ج ني 5 . يس دو ص مهرب رث س رح © 17 معلا ا

 نلدعااوب ناجبتلا و ةرسالا ىيا اونفدام يتوب ءاجف .

 موو د مودم و ءمو د مارف اي ل 2 معرب و سوه

 سا مم 1 و 10 >2

 ا

 هه رو هه واو ه399© ساو هم 2

 اورخدا و نانينيلا مجفف امفاونب

 2 ع © ل 00 وو م6 2 - وسع

 رولئامص بسح زم تصقاق

 ه سم ورص ص سد
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 اوبر اَم و اموياولك املاطدق

 9 0 موم-6 007 2

 درو طوكيو اما
 ا 6-6٠ ومع م م6 ى

 اوك |!كقلكالا تنيبط لعباوحبحاف

 عاش تتبملا مالكلا نع تتكس حابصلا دازرهش كردا و رصقلا

 ةئامسمللا دعب نوعبسااو ةسماخلا ةليللا تناك املذ

 ىأرق رصقلا لخد ىسوم ريمالا نا لييعسلا كلئلا اهيا ىنغلب تلاق

 ب8 نلاب ةفوتتم ةعشاو ةلباقتم رابك ةيلاع سلاجم# ميرا و“ ةريبك رجح

 اهيل ور مرملا نَم ةريبك ةيقسف اهطسو يف و ناولالا ةفلتخم ةضفلا و

 تاهجلا كلت يف و تاهج سلاج#لا كلت يف و جابيدلا نم ةهيخ

 كلت :كعت نم: يرصعت راخم و ةمخزم  ناظيح و ةفرخزم قانسف



 |ءايأ ةيناميلسلا ممتامقلا بلط يف دهصلا دبه نيشلا عم ئسومرزيمالاوفسةياكح

 ةميظع ةريصب يف .عمتجت و:يرجت ةعبزالا رامنالا كلت: :نياجملا
 لى مصلا : فبع نيشلل ىسوم :ريمالا .لاق . مث. ناولالا فنالدخاب .ةمخرم

 نم ًاولمم ؟ودجوف. لوالا. سلجملا اولخ دف سلاجملا .ءله اني .لخبدا
 نداعملا و: تيقاويلا و رهاوجلا و ولولا و هاضيبلا ةضفلا و. بهذلا
 رفصالا و رمحالا يابيدلا نم ةولمم قيدانص اهيف اودجو و ةسيفنلا
 اذاف هيف .ةنازخ“ اوجتفف يناغلا .سلجملا ىلا اولقتنا .رهنا رث ضيبالا 7

 غوردلا و ةبهذملا دوخلا نم برحلا تالآ و حالسلاب .ةّرلمم» ينضب
 ةيمز راوخلا :نيمياب للا  ةيطخلا حامرلا و::ةيلنملا :فويسلا ]زا ةيدؤازبلا

 نيلجملا ىلا اولقتنا مث حافكلا و برعلا تالآ فادصا: نم ءاه يغب
 ةشوقنم تاراتس اهقوف و. ةقلغم .لافتا اهيلع :نازخ هيف اودجوف ثلاغلا

 فرخزملا .جالسلاب ,ةّولمم اهو دجوف.ةنازخ..انهنمي اوجتخشي زاوطلا#قاؤهاب
 جبارلا سيجا ىلإ .اولقتنا: مهنا مث رهاوجلا و ةضفلا و بهذلا ع.اوناب

 ماعطلا تالأب ةءرامم اه ودجوف ةنازخ اهنم .اوحتخذ نئازخ .هيفاودجوف
 حادبتالاو:روملبلا جراكس و ةضفلا و بهذلا فائضا نم ٍبارشلا:زو

 نوذخأي اواعجن كلذ ريغ و قيقعلا تاسأك و بطرلا ٌنلوللاب ةعصرملا
 هيلع ردقي ام ركسعلا , نم دحاو لك لمح و.كلذ نم رمل" ملصي ام

 جالا نم ايا. كانه اوإر سلاجملا ىلت نم جنورخلا .نلع .اوهزم اً
 طسو يف جاهولا بهذلاب ردم اة ناطو ضونبكالا و جاعلا هيف الخإل تم

 هيلع وزارطلا عاوناب شرقنم ريرح نم لوبعم رتس هيلع ورصقلا كلذ
 دمصلا ل بع ريشلا مدقتق حاتفم ريغب ةليحلاب“ متفتا ءاضيبلا ةضفلا نم لافقا

 نم موقلا لخف هتعارب و هتعاجش و هتفرعمب .اهحتفخ لافقالا كلت. قلا
 فاسسنصا نم رووص اهيل عتارب .زيلهللا كلذ بناوج ين رهرم زيلهدب

 اهنيعا و ءاضيب .ةضف وب رمحا بهذ ىم كلذ لك و رويطلا و شودؤلا

 شح عع ق»سخ»س ضض>ل2> ٠ 22. علما لا 1-05: ا



 ةيفاقلسلا زئاهغلا عم ىسوضتو مالا رغم ةياكطن 8 1١

 ةعوعضم ةغاق ىلا اولضو رغاهأ ىلثم "لل ريل تايقاويلا و' رؤتللا» نم
 انحهدغنض نم :اشاه ىتا لهدلا كبغ ربهشلاو ىدهونم ريقالا اهأر ادا

 رزهاوجلاب شؤقتنم لوغسم مار نم ةءوحدم ةعاق اودجوف اوربع موا مث

 ىسوتهريمالار ماف ىلازل نه اهيلع زمونل ايراجتءام هغيرط يم ىارطاما ار هوعي
 ازهنميع نا نم -اويكوعي نتخ ايه اهيلع“ عرطي نا كىوضلا تبع جيفملا

 ةيئئلف ةفيظع ةبق.اهيف اورج رف اورج» ىته ليعأو كلذ نعفف اهيِللَع

 هوأراام“ عييماج يف“ موقلا كنف اخو مل :رمحالا بهنلاب: ةيلطم ةرادك#

 اهلا نب نمزملا نيه .ةريخك ةمظع ةرق“ ةبقلا تكلت :طانو يفو هن: ىدشحا

 كوننا نم "دحا انهيلع ر كقدال كرمتإلا نابضقب ةعصرنم ةفوقنم اكيجابه

 رمحالا تهاذلا نم ةىهعا قلع ةنودنم“ جابي للا نم ةويك انكيفاو

 ولا ةوللا» نم“ ةكبش رهط لك كسنو رضخالا درمان مم انهلجترا رويظ اهيف ؤ

 زدلاب :مدرمق يرده ةيقسقلا 'ىلغ عوضومو ١ ةيقشف ىلع. ةللق#تف باظرلا'

 ةيحانسلا نسهمتلا انه "اك ةيراجم ريؤسلا ىلع و كتوقانتنلا"و :رهوجتلا'و*

 للعا و: تعاعزلا ول وللا نمت ترث اهيلخاو ( تهتم نشا كارلا ري مل“

 لاتحب نهعذعت' يفور ظولا_ نم“ ةباضصع و“ قمحالا ” تاذلا- نتق“ ج اق اهتز
 اههزوخناترشهومك اهتيبجت ىلعوت ةأرشد رشهاوج هطس و يفاو رهؤجلا نق
 كيداو“ الاهش و انيمن# ملف أمت ميلا ةرظاف..اهتنكاك يف“ نعمنلا ر وذات

 ا : هولا مالكلا نم. كتكسف“ خ ابتلا" دا از زهشت

 ةئامسمفلا دعب نوعبسلاو .ةسداسلا ةليللا تناك املف

 ةيراجلا هنأ ارامل ىتنكومق ريمالا ناويعشسلاا كلا تا ئنعت/ثلاق

 اهيل. ةرح و اهعشع نم ريض و اني انههع نم بدقعلا ةياغا نوهعت-

 اهلل-اولءانغف“ ةتونق نكت ملأو ةوجسلابب اهناثا 'ناظاكلا ئظب اقردعق داون و



 فكناش هللا زلصا لمس ني بلاط .هل لاقت. ةيراجلا .اهتيا. كيلعي التل

 مالسلا درت نا.اهل نيا. نمف اهيف.حوؤال ةتيم .ةيراجلا. هم: ىا :نلعإب

 ةمكعلا|اب:ةرب لم  ةووص اهنا ريمالا اهنا. هل لاق , كوس نب. بلاط نا م

 اي ىيعا و. قييرز ا مهعح' :لغج وب انهتوم لعب :اهاغيو تعلق كقإزو

 اهنا: ارظانملا + نيضتي بديلا  اههكري انسمن اك ناعملل اههذ امهناكم.

 رتهت. يلا .. هللا/نابسيمب .ئسوم .ريمالا لاقف :ةعيما يهبو راهيتيعب «نتللاوق
 جرد هاف ةيزاسسجلا هيلع .يزلا زيرتسسلا .امناءو تومتلاب دادسبخلاب

 قبر كونان ما وهكلاو ضيا اصح سمه حا نا دبع جردلا ىدفسلع وب

 ىف هتطخإ نيه جت نع يدسا رمبألا يلزغيلا :هالونملا خ(هنتوا ةلأا اهميه نقلنا

 ينهو ًارقت ةباستك هيفو بهذ نم: جول .نيدبعلا ىديبنييعو رابعبالا
 بابنرالا بمر وهو .ناسنالا ىلاخب هلل لاؤسلا © منيحرلا نيضنولا هلل يسب

 ءانضقلا رهقتح هللا مب ىئادم قمسلا' يق اخملا هللا قس تابت الا“.

 لول نع ىاهسل امو * لمالا“لوطب. كليجا ام :مدآقببا ا زنقلا و

 كك ور ضسبق ىلا و * اع دانق كل ؛ توما نا ملطع اماان# لالا

 اهتازانتشن! اشينادلا نم دوزغو © .ليحرلا .ةبها لع نكد هي نعص نه

 كواملا ىنيا * للسن امو: حون نيا * رشبلا وبا مدآ ,نيلا 3 ليلق نع

 ه قافاللا كولُم نيا < قارعلاو ننهلا كول نيا * ةردايقلاو ةرس اك للا

 له الا !وقراق نقاورايذلا' مهتم تلخ * ةئباتجلا ن7 ةقل' اغلا نيا

 « امهر اًوراصو: رهعمجتاب اوق ان :ثرعلاو'ريخلا كولخ نيا © ناطوالاو
 دادغ نييا نامءاهو .نؤراق نيا”*« اعيمج :اوقاانم نق بتر لا وذ ةدانسلا نيا

 *رامع الا :ضراق هللاو مهن #3 داتوالاو ذا ىاغتك“ نيا١ « داع ني

 ارهعتسا و *© داعملا مويل. دازلا رم لق: ىلهخ + راف ىلا مهنم ىلا و

 يمسايب فكفرعا انباق! ينِف رعت.ال تنك نا !نهءاير# دابيعلا. بر. باوخا



 ةيناهيلتبلا َرقامقلا با طيف فصلا كبغ عمشلا عم ئسومريمالا رغس ةياكح

 ذالبلاىفءاولدع نيذلا نم * لولملا ةقلامع تنب نبا :زمرت انا يبسنو

 تفصن او * ةينضقلا ىف تل لعاو ©. كولملا نم لحا هكسلمي ىل ام تكلم

 رو رس يق .اليوط :انامز تشع لق و تبه وو تيطعا و * ةيعرلا نيب

 قراط يب لزن تح * كسيبعلاو يراوجلا تقتعا و * ديغر شيغو
 عب انيلعا تزتااوت:لق هنا كلذ © اي اززرلا ىدي نيب تلحو * ايانملا
 ضرالا هجو لع بشقعانل تبن الو ءامسلا نم .ءام انيلع لزني مل نينس

 باو دلا نم. يش اوملا ىلع انفطع رث توقلا نم انلتلع. ناكام انلك اف

 لايكمب هتلثك ا و لانملا ثرضخا .لقنيحن ”يش ,قبي مل و اههبانال اف

 اوكوتي؛ مل و.:* راطقالا عيمج اا لاجرلا نم :تاقثلا عم هتمعب و
 اوماعبإيث تسوس كؤقلا نم يغ بلط يف * راضمالا نم ارصم

 , اهقلغاو * انرئاخذ و انلاوما انرهظا فمنيعف ةبيغلا لوط دعب لامل ابانيلا
 انرما انضوفو:# انبر ركحل انملس و * انتنيدمي يتلا نوصعلا باوبا
 وهاذهف © انرهدا 2 انرممامانكرتو © انارق امك اعيهج انتمف + انكلامل

 اوأرخ حوللا لغسا يفاو رظن لقو .* رثالا: الا نيعلا فعب امو * ربخلا

 كتانسملصسشن*نسوسس ب دب االا هله هيفاي وتكم
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 اولمعامب اًنهر هدي. اوص انا: لقرو

 لو اهيامرر ادب مل رينج يب

 اولا رنام عب اًوُدعف ماعم اهي



 .١١١ ةيناميلسلا متامقلاب لطيف دمصلا دبع خيشلا عم ئسوهريمإلارفس ةياكح
 زو لجان كتل الج امب سنا طباخ - < مورو *- 6 و 4 تا

 ا ا ص يح دازلا مدقق .

 يه ىئوقتلا نا هللا و لاق و مالكلا اذه ممس امل ىسوم زيماألا ىكبف

 قعلا وف تملا ناو * قيثولا نكرلا و + قّيدقحتلاو رومالا َسآ
 ربتعاو + َتاملاو عجرحلا اذه اي ه«يفو * ىنيقيلا لعولا و © نيبقلا

 تيشلا ىرتاما داعملا ليجس ىلا ردابو * بارتلا ىف كلبق فلس ىمب

 لع نكف * كاعن نق كسفن سلع كرعت ضايب ون# كاد زبقلا" ىلا

 © كبرب ككرغ امذف © كبلق ىسنا ام مدآ با اي باسخلا و ليحرلا ةظقي

 سأبلا لها © نيصلا ىولم نيا © ربتعي نمل ةربعلا ةفلاسلا مالا نيا

 يذلا دور-_مثلا نيا + رمع و ىنبام و دال نب داع نيا # نيكمتلاو

 توملا مشرهق مدلك # رفكو لج يذلا نوعرف نبا + ربجتاو ىغط

 موصاردا + كذا الأو"قنأ“لو اريبك الو ديت ىقبا امق © رثالا قلع

 ىلا لصاولا اهيا رلغا * راهنلا ىلع ةيييييشا روم * رامعالا ضراق

 اهناف اهماطخ و اينذلا نم "يشب رتغي ال ةنا انأر نمد ناكملا انه

 ه*«بر يشخ و ةئبيند ركذ كيحل ئبوطف رورغ و راوب راد ةراكم ةرادغ

 اغتثيولم ىلا لصور نهف فاعلا" مويل كارلا مدت و”ةلقاعتولا' قانا
 هيلع ردقي ام لاملا نم لخأيلف اهلوخد ةيلع هللا لهس و اهلخدو

 اينذلا نم يزاهجو يتروعل رتش هناف أي يدسج قوف نم سمي أل و
 لاق" لع" لقا هنت "كتاويق اع هت" بلس هل و! هللا ققيلف

 نآ هللا لأساف © مالسلا و © هير ينم“ ةناما و © هيلا ينم ةديصن

 تعاسف حابصلا' داز رهش كردا و © ماقسلا و :ايألبلا رش ركيفكي

 11 اع يلا مالكلا نع
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 .ةئامسسفلا لعب ن وعينا و ةعباسلا ةليالا تناك املف

 مالنا اذه عمس امل ىسومريمالا نا فيعسلا كلنلا اهيا راد اهدا

 ريتعاو هأرام عيمج بتك قافا الف هيلع يشغ نتج. !بيدش ءاكب ب
 ناومالا هذه نم اهيل و لادعالاب اوتئا مباحصال لاق مث هدهاش امب

 ىسومريمالل لهس نب بلاط لاقن رهاوجلا و فستلاو يناوالا «ذه و

 هل ريييظن,إل يش وه ى اهيلع امب ةيراجلا هذه فكرتنا ريمالا .اهيا
 نسج و لاومالا نم تلخا ام ىنواوش و هلغم تقو يف دجوي الو
 جهيبت لا !ٍذه اي يسومريمالا لاقف نينم ٌوملا ريما ىلإ اهب برقتت ةيدهش

 امو ٍةناما هتلعح لق و.اميس ال حوللا !ذه ين ةيراجلا هب ,تصوا:ام

 تاإوملكلا ةله لجال لض و بلاط ريزولا لاغف ةنايخلا لغا نم نحن

 هذه هبب ريتست .نطقلا نم بوث و ءايحالا لامج و اينيلا ةنيز وه

 جردلا ئاع لدعصو ماسلا نم اند مث اهنم هب قحا نجل و ةب راجلا

 نيصخشلا كحاب اذاو نيصخشلا نيب لصحو ىي دوماعلا نيبراص ىئتح

 هيسأر يمرف :دي ين يملا فيسلاب رخآآلا هيرض و هرهظ يف هيرض

 يف ناك يقل ا_عجضم كلل هللا مح>رال يسوم ريمالا لاقف اتيم عقو و

 رم م «بحاصب يرزب كش ال عمطلا و ةيافك هيد ام لاومالا ةله

 نودلعملا و لاومالا كلت نم لامجلا اولمحج و اولخ دف ركسعلا لوخدب

 يلع اوراس مث ناك امك بابلا اوقلغي نإ مه رما ىسوم ريمالا نا مث

 تاراغم هيف وبر حجا ىلع فرشم لاع ليج نئلع اوفرشأ ئتح ليحاسلا

 عييهسرر نئطعو عربون ىميلع و نادوسلا نم مون اهيف اذاو ةزيقك'

 مهنم اولغجا ركسعلا اوأر املف مهمالك فرعي ال عوطن .نم .سنارب



 |! ةيناميلسلا رقامقلا بل طيفك مصلا فيعرييشلا عم ئسومريمالارغس ةياكح

 باوبا ئلع ىشدالوا و مه واسنوو تاراغملا بمآ ىلا نيب راه باولو و

 لاقف موقلا هالوهام كمصلا دبع نيش اي ىسومريمالا لاقن تاراغملا

 لاومالا تطحو مايغلا تبرض و اولؤنف نينموملا ريما ةبلط ءالوش

 نم اند و لبجلا نم نادوسلا كلم لزن ئتح ناكملا رمبرقتسا اهف
 هيلع لس يسوم ريم الا ىلا لصو املف ةيب رعلا فرعي ناكو ركسعلا

 نم متنا ىسومريمالل نادوسلا كلم .لاقف ههركارو مالسلا هيلع. درف

 متفاام او سنالا نمف. نحن اما ىسومريمالا لاقف: نجلا نم ما سنالا
 قلغلا نع درغنملا لبجلا !ذله يف مكدارغنال نجلا نم مكنا كش الف

 دالوا نم نويمدأ موق نحن لب نادوسلا كلم لاقف. ركتقلخ رظعلو

 هل لاقن ركركلاب .فرعي هناف رحملا !ذه اما و .مالسلا هيلع حرتن نب. ماخ

 يف.هيهلا يحوا يبن ىكغلبي مل و. رلع ركل, نيا نم و نيسومازيمالا
 رعملا اذه نم انل رهظي هنا ريمالا اهيا ملعغا لاقن" ضرالا هذه لثم

 بتيرقلاو ديعبلا هعمسي تودب يدانيف قافآألا هل يضت:رون هلا صخش

 لإ لا هلا ال اولوق و ئّري ال و ىري نمهاودتسا ماحب دالوا: اب

 يعن كلذ _ لبق انكو رضغلا سايعلاوبا انا.و هللا لوسر كوم

 انملع دق و ىموم ريعالل لاق مث دامعلا بير ةدامع ىلا اناع لف انضعب

 هلا هل ىه لاق تاملكلا كلت ام و ٍ ىسومريمالا لاقف اهلوقن تاهلك
 0 9نيف #7 لح ل وم © سارت 75

 تمد وأ ىمحب كييك ها 25227 كيور المو هللا الإ

 ةفدهب الا لج وزع هللا ىلا برقتن نعزي "يش 2 ىلع وشو

 ضرالا هجو ئلع اروذ :ئرذ ةعمج ةليل لك و اه ريغ فرعن ال و تاملعلا

 هللا ءاش ام حورلا و ةكت الملا بر سودق حوبس لوقد اتوص عمسن و

 ةوقال و لوح ال و لضف هللا نم ةمعن لك نكي رلأشي ملامو ناك

 مالسالا كلم باح نحن ىسوم ريما هل لاقف ميظعلا“يلعلا هللاب الا

 ينك



  «ةينافهلسلا رتامقلاعم رغسلا نم ئسومرومالا عوجر ةياكح 0118

 مك دنع يتلا ساحينلا نهامعلا بيبسب انمِج لق و ناورم نب كلملا بف

 دواد نب ناميلص دهع نم ةسوبحم نيطايشلا اهيف و رك رحب يف
 هيلع : خيازتفتي“و هرضبي اهنم "يشب هيتأن نارما نق و مالسلا امهيبلع

 رما و كمسلا موحلب هفاضا مث ةماركو ابح نادوسلا كلم هل لاقف

 اوجرخاف ةيناميلسلا 0 نم ايش ردملا نم اوجرخ# نا نيصاوغلا

 ندتوتعلا كيف ةيفعلا و اهب ىسومريمالا حرفف امقمق رشع ئذثا مهل

 نئسومريمالا نا مث نينم'وملا رسيما ةجاح ءاضق لجال ركاسعلا و

 ةليزج :اياظع هاسطعاو ةريقك بهاوم نادوسلا كلمل به و

 بئاجع نم ةيده ىئىسومريمالا ىلا ىدشا نادوتسلا كلم كلذك و

 ةفقلثلا هذه ىن ركتفاسيض نا هل لاق و نينا ةنص ىلع ردبلا

 لمحت نا دب ال يسومريمالا لاقف كمسلا اذه موحأ نم مايا

 ةرظاخ نةمطيف نينموملا ريما هيلا رسظتي ئتح' أيش انعم

 اولص و ىتخ اوراس و ةوعدو رث ةيناميلسلا رقامقلا نم رثكا كلذ

 ناؤرم نب ىلملا دبع نينم وملا ريما ىملغ اولخ لف ماشلا دالب ىلا

 رابخالا و زاعشالا نم هل عتوام و هأر ام عيمجب ىسوم ريمالا هثردف

 نينف ملا ريما هل لاقف لهس نب بلاط ربخب ةربخا و ظعاوملاو

 لعجو متامقلا لخا مث متسغياع ام نياعا ئتح يَ ثنك ينتيل

 ةبوقلالا نولوقيو اننهتم - نوج زك ننطانغلاو ركمق كب امقمق تو

 ناورم نبا ىلملا دبع بججعتف |لبا كلذ لثمل دوعن امو هللا يبف اي

 مهناف نادوسلا كلم اهعوخب مهفاضا يتلا رحبلا تانب اماو * كلذ نم

 تتاسمف اهيناهوعض وو ءاماوأالم و بشخ نم اض اسيح اهل اوعنض
 [بهمسق و لقاومالا رضحا  نينم ملا ريما .نا مث ريعأا :ةىشنا نه

 عاسبهلا مالعلا نع تتكس: حابصلا داز رهش كرداو نيملسملا نيب



 ||  تاياكح اهينو ادلو ةرمع رخآ ين قزر يذلا كلملا ةياكح

 ةثامسمحلا دعب .وعبسلاو ةنماثلا ةليللا تناكاملف ٠

 نب كلملا بيع ىنينم ملا ريما ناديعسلا كلملا اهيا ينغلب تلاق
 رماو بجعلا ةياغ كلذ نم بجعت اهيف امو مقاهلا يأرامل ناورم

 لغم ادحا هللا طعي ىل لاق و نيملسملا نيب اهميست و لاومالا راضحاب

 ىنينم ملا ريما لأس ئسوم ريمالا نإ مث دواد نب ناميلس ىطعإ ام
 ليعي فيرشلا سدقلا ىلا هجوتي وهو هدالب نئلعهناكم هلو فلختسي نا
 هيف تامو فيرشلا سدقلا ىلاوه هجوتو هدلو نينموملار يما ئلوف هيف هللا
 ملعا هللاو مامتلا يلع ساحنلا ةنيردم ثيدح نم انيلا ىوتنا امرخآ |ذفو

 اضيا انغلب دقو

 نامزلا كوملم نم كلم ناوالاو رصعلا فلاس و نامزلا ييدق يف ناك هنا
 9 ةيدمرمعلا نم غلب هنكلو لاوما و ةاج بحاصو ناوعالاو دنجلا ريثك

 راسو هيلع هللا ىلص يبنلاب لسوت كل نل ىتاق املف | 3 اهاو قزري ا

 ةدايع نم ءادهشلاو ءايلو الا و ءايبنالا هاجب هل اس و نلاعت هللا ىلا

 نركيو ؛لعب نم فىلملا ثري ىتح ركذ دلوب.هتزري نا نيبرتملا
 لسراو هسولج ةعاق ىلا لخ دو هتعاس و هتقو نم ماق مث هنيع ةرق
 ةدم تفكمف ئلاعت هللا نذاب ةلم اح .تراصف اهلصاوف همع تنب نلا

 ومقلا ةرود لثم ههجو اركذ !ادلو تدلرف اهعضو ناوا كايد

 نيتس سمخ رمعلا نم .غلب نا ىلا مالغلا كلذ يبرتف رشع ةعبرا ةليل
 ىمسي نيرشاملا ءامكحلا نم ريك- لجر كلملا كلذ لنع ناكو

 هملع نينص رشع رمعلا نم خاب املف مالغلا كلذ هيلا ىلسف مابدنسلا

 نامزلا اذه يف.دحا سيل دلولا كلذ راص نا ىلا بدالا و ةمكحلا
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 هل رضحا :كلذ هللا و عاب املف غلا ر بدالا و رلعلا ىف: ةرظاني

 لاج و لاصو اهيف رهمف ةيسورفغلا هنوملعي برعلا ناسرف نم ةعامج

 ضعب يقف هنارقا رثاسو هنامز لشا قاف نا ىلا ناذيملا ةموح ينف

 شاع يتم هناؤ مالغلا علاط ىأرف مودينلا ىف ريكسلا كلذ رظن مايالا

 ريكحلا به لذ 'هكالقت اهيفراص ةدحا و ةملكب راكتو مأيا ةعبس

 يأرلا نوكي اتىف ةدلاو هل لاقف ربخل اب ه«ملعا و ةلدلاو تكذنيلا ىلا

 ريب قتلا و يآرلا ىلملا اهيا ريكعلا هل لاقن ميك اي يع

 ىلا هيف نوكي ينط تاعنالا ازد تو ةهزذ ناكم يف هلعجت نا يدنع

 ىنسحا تناكو هصاوخ نم ةيراج للا ىلملا لسراف مابا ةعبسلا ىضمت نا

 ةيلعجاو رصقلاىف ىديس يذخ اهل لاق و .داولا اهيلا ام يراوجلا
 ةيراجلا هتزخاف يضمت مايا ةعبس دعب الا رصقلا نم لزني الو كد نع

 ةرجح نوعبرا رصقلا ىف ناك و رصقلا كلذ ىف“ هكسللا" كو ةلي ىف

 اذا برطلا تالأ م 2/ راسو 2 م ب

 رهن هيكاوَحَ و رصقلا كلذ: اهتمغن نم صقر نهتم ةزخاو تبرص

 هيف لل ولا كلذ ناو مومشملا و هكاوفلا عيمج هطاق عورزمهراج

 ةيراجلا هت أرف ةدحا و ةليل تايف فصوي ال ام لامعلا و نسحلا نم

 ةيلع اهسفنا تمر ىتخ كلامتت راف اهبلق قشعلا قرطف هدلا و ةيظحم

 كلّقب ةربخا يدلاو لتع ج رخا ني> ىلاعت هللا ءاش نا .ىلولا اهل ناقف

 ءاكبلاب هيلع [هسفن تمر و كلملا ىلا ةيراجلا تهجوتف كلتقيف

 َبيط وهاما كديس فيك ةيراج اي كربخ ام اسهل“ لاقف بيحنلا رو

 000 سا »هياط ال يابت لا ”يلآلوس ار تالاعج
 املفأ اللا رضقلا ىلا الو هيلا مجرا كيقب امو هتم تبرش و هتعنمف
 ءارزولا ؛دخع رضخاف ريظع ظسيغ هل لصح مالكلا كلذ .هدلا و. عمس



 ا ءاسنلا فيكم كلملا مادق لوالاريز ولا ةياكح

 ناو ةىلو لتق ىلع موص كلملا نا مههيبجبل ارلاتخ هضاب مشرفنا و

 اذه ةءاجام و ةدفع زيزع هناف هلاح“ال هلتق لعب هيلع مانا

 ركأ لوقيف مواملاب مكيلع مجري كلذ دعب رث سأ يلا دعب الا نلولا

 نا ئلع مهيأر قفتاف هلتق نع ينغنمب اريبدت يل اوربدت مل ل

 ركيفكا انا لاقولوالاريزولا مدقتف ةدلو لنق نع هعنمياريب دت هل اوربدي

 قمرا كالفين لخد نا ىلا ىضمو ماقف مويلا |ذه يف كلملارغ

 هناردقول كلملا اهيا هل لاقف هل نذاف مالكلاىف هنذأتسا مث هيدي نيب

 لوقب رهنم ادحاو لتقت نا يف .كسفن ديل راسو

 كىرل ول اهنم ةديكم هذه لعل و ةبذاك وا ةقداص نوكت نا اما ةيراج

 مل سعن لاق ريزولا اهيا نه ديك نم ”يش كغلب لش و لاقن

 كليلا اهيا ىنغلب

 ا هعيبق ءاسنلا بحب امرغم نامزاا كومله نم كلم ناكهنا

 يضهو .ةبراج ىملع هنيد تعتو ذا مايالا نم اموي هةرصق يف لتخموش
 هسفن كلامتي رل اهأر:اماق لامجو نسح تاذ تناك و اهتيب مطس يف

 نالف كريزو .تيب اذه هل اولاقف تيبلا كلذ نع لأسف ةبحملا نم

 ناب رما هبلذي نيب رضح املف ريزولا ىلا لراو هتعاس نم ماقف

 ريزولا رئاسف دوعي رث اهيلع .عاطيل ةكلمملا تاهجخ ضغب ىلا رفاسي
 تيب لخد ئىعح فكلملا لئاحت رفاس نا دعبف:ىلملا ةرما اهك

 تلبقو انهيمرق ىلع ةمئاق تبثوف هتفرع .ةيزاجلا هتأر املف زيازولا

 ا واعمل نع افيعب ثنفقإا زنذهز' كابي او يدقق ل

 كلذ هل نوكي ال.يلقم و كرابملا مودقلا ببس ام .انالوم اي هل 'تلاق

 .تابقف .كلذ : ىلع ينامدقا كيلا قوسشلا و كقشع نا هببس لاقن
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 نوكأ نا ملصا ال انا انالوم اي هل تناق و ايناث هيدي نمي. ضرالا

 ظحعلا |ذه كىدنع يل نوكي نيا نمف كلملا مادخ ضعيل ةيراج

 انهيلا هدي كلملا فمف ةلزنملا :ىلهب كدنع ترص تح ريظعلا
 أنه يدنع رتاو كلبلا اهيا ربصا نكل و انتوفي ال رمالا انه .تلاقف

 ةبقرم ىلع كىلملا سلجف لاق هات ايش كل عنصا ئتح هلك مويلا

 ًارسقيل باد "الاو ظعاوملا هيف باتكب هتتا و ةمئاق تضمن رث هريزاو

 هيف لجوف هيف ارقي لعج و كلملا :لخاف ماعطلا هل زهجت ليتخ.: + هيف

 باكتزا نع هفوه رسك و انزلا ىع ةرجز ام مكحلا و ظعاوملا نم

 نوحصلا ةدلع تزناكو هيدي نيب هتمدق ماعطلا هل تعج املف يصاعملا

 ماسعطلا و ةقعمله نحص لك نم لكأي كلملا لعجف انعص. نيعست

 مث بجعلا ةياغ كلذ نم كلملا بهعتف دحاو اهمعط و ةفلتخ# ع اونا

 هل تلاقف لحاو اهمعيط و ةريغك عاونالا ذه ىرا ةيراجلا اهيا لاق

 اسهل لاقف هب ربتعتل كل هتبرض نا انه :كليبلا+ هللا ىتكسا ةيراجلا

 نيعست كرصت يف نا كلملا انالوم لاج هللا ملصا تلاقف هببس ام و

 كلذ كلملا عمس املف دحاو نهمعط و ناولالا تافلتخم ةيظحم

 نيرافعيا قلو اللزتملا نام .جرخ و :هتثو نم -ماق رو. اصنم: لجخ مالعلا
 ةجوت من ةداسولا تخل اه دنع همتاخ يسن هتلجخ نمو ووعب اهل

 تقولا كلذ ريزولا رضح هرصت يف كلملا سلج اسملق هرصق .نلا

 هلضرا ام لاحب هملعا و هيدي نيب ضرالا لبق و كلملا ىلا مدقت و

 ةلديدم و هتبترم للع لعق و هتيب لخد نا ىلا ريزولا راس مث هيلا

 نئلع هلمح و ريزولا هعنرف اهتحآ ىلملا متاخ يقلف ةداسولا تحت

 ملعت ال يش و اهملعي ماو ةلماك ةنس ةدم ةيراجلا نع لزعنا و ةهبلق

 خاسبملا مالكلا نع تتكسف حابصلا داز رهش كرداو هظيغ ببس ام



 اا

 5 ءاسنلا فيكم كلملا مادقلوالاريزولا ةياكح

 ةنايسكلا لعب نوعبملاو ةعساتلا ةليللا تناكاملف
 ةدم ةيراجلا نع لزعنا ريزولا نادمعسلا كلملا اهيا ينغلب تلاق

 اهب لاط املف هظيغ ببس ام ملعت ال يش و اهملكي رل و ةلعاك ةنس

 ئرجامب هتملعا و اهيبا .ىلا تلسرا كلذ ببس ام رلعت ملو لاطملا

 ةوكشا ينا اهروبا لاقف ةملدك ةنس ةنم اهنع. هلازعنا نم هعم اهل

 ةرد هدجرف مايالا نم امري لخدف كلملا ةرسض-# نوكي نيج
 ىلاعت هللا ملصا لاقف هيلع ىعداف ركسعلا يضاق..ةيدد .نمب زيايكللا

 اهيلع تقفنا و يدوب اهتسرغ ةنسح ةضور .ىل ناك هنا كلملا لاح

 اهنم لكاف ١ذه كويزول اهتيلهاف اه انج باط و .ترمثا ئتح يلام

 [هقنور بهذ و اه رهز سييف اهقسي مل و اهضفر مث هل باط ام

 ينا هتلاقم يف !ذه قدص كلملا اهيا ريزولا لاقن اهتلاح تريغت و

 كانه لسالا رثا .تيأرف اهيلا امري تبه لف اهنملكآ و اهظفحا تنك

 يذلا رثالا نا كّلملا رهغذ اهنع يسنن تلزعف هنم يسفن لع تفخأ
 كلذ دنعىلملا لاقف تيبلايفهيسن يذلا كلملا متاخوهريز ولا هدجو

 اهبرقي ىل .دسالا ناف نئئمطم .. نمآ تنا و ريزولا اهياعجرا ةويززرول
 يئابأ ةمرح و هوسب اهل ضرعتي مل. نكلاو اهيلا لصو هنا ينغلب لقررو
 عجر ريزولا نا رثاءاط و اعمس كلذ دنع ريز ولا لاقف يدادجاو

 ٠  هتنايصب قثوو اهعأاص و هتجوز ىلا لسرا و هتيب نيلا

 اضيا كلملا اهيا!ىنغلبو

 اهيلع راغيو اهبحي ةليمج ةجوز هل تناك و رافسالا ريفك ناك ارجات: نا
 اه قايبح ني شتيلخق ةرللا .تناكف ةرد.(دسهل ىريتشاف ةبيقولا كيا
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 رجأتلا ةأرما تقلعت ةراغسا ضعب يف ناكاملف هتبيغ يف يرج# امب

 املف اهجوز بايغ ةدم هلصاوتو 4«هركتف اهيلع لخدي ناك مالغب

 يديس.اي هل تلاق و ىرج امب ةردلا هتملعا: هرفس نم اهجوز مدق

 ماركآلا ةياغ همركتف كبايغ يف كتجوز ىلع لخدي ناك يكرت مالغ

 لجر اب هل,تلاق كلذ هتجوز تعمس املف هتجوز لققب لجرلا رهف
 تدرا:ناو. ىهفوا : لقع ريطل نوكي لش فىلقع ىلا مجراو هللا قا

 منو .ةلمللا هذه ضماف اهتدص نم اهب ذك ف رعتل كلذ كل نيبا نا

 له رلعت ىئتح اهل أسا و اهل لاعت تدبصا اذاذ كئاقدصا ضعب كنع

 ةعطق ىلا لجرلا ةه:وز كتدكوع ةليللا ناك املف ةدنع تثابف هثاقىصإ

 ءاملا نم ايش عطنلا كلذ ىلع شرت تلعجؤ ةردلا صفق هبدطغ عظن

 ناسعمل ةروص .لنلع جارسلا اهيلا برقتو ةخورمب اهيلع حروق

 اهجوز :ءاج املف حاسبصلا بص نا ىلا ئحرلا ريدت تراص و قربلا

 اهيثالحيا ةردلا' نيا انهجو رن ءاجف. ةردلا لأنا يئالزنم اي هل تلاق

 اكلم يدش هاا كلأ املا تااققب .ةينهاذ لا انهتليلا نسال ًالسيكو
 يديس اي تلقت. ”يِش يال اهل لاقف ةيضاملا ةليللا ىف تنهي ا:ةزاقاب

 ةليللا نا تب نك اهل لاقف قربلاو فعرلاو عيرلا و رطملا ةرثك نم

 كقبنيخلا ام ةرلللا هل تلاقف كلذ نم. ؟يش: ادهيف ناك ام: تضم علا

 نع هتلاق ام عيمج يف انهسنم تعمس و تلفاش و تنياع امب الإ

 دعب ماقا ث اهحب ذو ةردلاىلالجرلا ماقن يلع تبذكى تلا ةرهلا هذه

 مالغلا لق مايالا ضعب يف ىأر مث لي الق ماياةدم هتجوز عم كلذ

 هتجوز :بذكو . ةردلا لوق قلص ياجف هتيب نم جزاخ وه و .يكرتلا



 اما لاجرلا ديك مغ كلملا مادقةي راجللا ةباكتش

 اهب فاو هتجوزا ىلع هتعاسو هتتو نم لخد و ةرذلا يبذ ىلغ مدنف
 كقملعا امو هتويح ةلدم ةأرما اهدعب ب وزؤتيال هنا هسفن نيلع رسق او

 مجرف ةمادنلا ثروت ةلجعلا و ربظع نفديك ى ا رلمتل الا ىلملا اهيا

 ةيراجلا هيلع تلخد يناغلا موهلا ىف ناك املف ةدلو لتث نع كىلملا

 ئقح تامها :فيك ىلملا اهيا هل تلاق و هيدي نيب ضرالا تلبقو

 ةغاط و كريزو هضقن مث مماب كرما كنا كنع كولملا : غمس نق و

 كلو نم ينغصن اة كف اضفاو كل لع رلعي حا. لكو هرما ةافن نمكلملا

 ! ىنغلب د لقف

 نشانسمقلا رصقي ةلجد ”ىنطانش ىلا موي لك ج رخب ناك اراضق الجر قا

 ههنب مل و هتماقا ةلضم هيف موعيل رهنلا لؤنيف ةدلو ة4عم جرخاو

 :لغاوس تبعتذا :مايالا نم امري موعي وفه ايمنيبف كلذ نع 6للو

 موبا هكسما املف هيلع ىمارت و هيلع بق و هوبا هيلا رظن املف قرغف

 كككملا اهيا تنا كل نكت اعيمج' نبالاو بالا قرغف. دلولا كلذ هب قاظن

 امكنم لك قرغي قكيلش ئناهنا“ هنثم يح نافلأك و ككل لناع "9 اذ

 ةئامسم#ا دعب نينامثلل ةيفوملا ةليللا تناكاملف

 ةياكح اكلملل .كثكح !امل :ةيراجلا نادنيعسلا-كلملا اهنيا ينغلب تلاق

 ينغلب كلدكو

 نسسسسه ثاذ تناكو ة.ًارما قششع الجر نا لاجرلا ديك نم

 ُّط



 ةعااص ةأرملا كلت تناكو هبحتو اهبحي جزو اسهل ناكو لامج.و

 ركفق لامعتلا .هيلع لاطف اليبس اهيلا قشانعلا لجرلا ىجي لو ةفيفع

 نيما مالغلا كلذو هتيب يف هابر مالغ ةأرملا ج وزل ناكو ةلبسلا ىف

 قاسح الا و ةيدهلاب هنطالي لازام و .ىغثاغلا كلذ: هيلا ءاجنف ةدنع

 مايالا نم: اموي. هل لاقف هنند هبلطي اميف هل اعوط مالغلا زاص نا ىلا

 رعت هل لاقف هننف كت ليس تجرخ اذا 'ركلزنم يب لخدت اما نالف اي

 مالغلا هاج ناكذلا ىلا هديس حج رخو مامعلا ىلا هتديس تجرخ املق

 ع يهمج هيلع ضرع مث لزنملا هلخدا نا ىلا ةديب لخا و ءيحاص ىلا

 ةأرملا اهب كديكي ةديكم ىلع اون قشاعلا ناكو لزذملا ىفام

 قلع. هبك سو لجرلا شارف نم اندو ءانا يف هعم ةغيب ضايب لخاف

 ئلا ىضمو. لزنملا نم. ج رخب مث مالغلا .هيلا رظني .ناريغ نم شارغلا
 هيلغ "كيكرك شارغلا ىناف لجرلا لخد ةعا_هس لعب . هليبس لاح

 رزظنف لجر قم /اقفا هلقع يف ىنظ ءأر املف ةلديب ةذخاف الاب هيف لجوف

 ىلا تبهذ هل لاقن كقديس ىيا هل لاق رق بضغلا نيعب مالغلا ىلا

 يتم هنا هلقع ئللع بلغو هنظ ىقعتف ةعاسلا ؟له يف دوبعنتأ و مامحلا

 كترضح اهلف: كت ديس رضحاو ةعاسلا هذه يف يرخا مالغلل لاقن لجر

 نادارا و اهفتك ىث افينع ابرض اهبرضو اهيلا امئاق بثو هيدي نيب

 لجرلا اذه نا مهل تلاقف اهيكرذاذ ناريدلا ىلع تحءاصف اهع# لي

 هلا اول اقنور نازيجلا هيلع ماقف !'ببنذ ىل فرعاالو- ينحبذي ناديري

 فورعمب انهكسمت نا اماو اهقلطت“ نا ام |. ليبس اهيلع كارب شيل

 أس اهيلع رلعت مل و ةليوط ةدم انتراج يش و اهنافع فرعن اناف

 يردا ام و لاج ةفاروإ عر ملك يعم يشارف يف اننيأر ينا مهل لاقف ا!دبا

 اتسملق كلذ ينزا هل لاقو نيرضاحلا نم لجر ماقف كلذ بيس ام



 م ءاسنلاد يك نم كلملا مادق يناغثلاريز ولا ةياكح

 ضايبلا لخا: كلذ هل رضح اسملف ءاعو و اران يل رضحا. لاق قياسي

 فيتا نيزس ريال السينما و لميرةنسيج كاز نالها
 ةقيرب اهنا و هتجوزل رلاظ هنا لجرلا رلعف ضبا لارا رعنإ نو رضانتلا

 ناد عب اه اياو وه ؛وحلاص و ناريجاا هيلع لخد ىث كلذ نم

 ةأرملا كلتل ةديكملا نم هربد اميف لجرلا كلذ ةليح تلطن و اهقلط

 ىلملا رماف لاجرلا ديك نم !ذه نا"كّلملا اهيا /

 هل لاق و هيدي: نيب ضرالا' لبق و يناثلا ريزؤلا, مدقتف ةدلو لتتقب

 سأي دعب الا هتقزر ام هما ناف كدلو لتق ىلع لجعت ال كلملا اهيا
 ربصتف كلام ىلع اظفاح و كلم يف ةريخذ كلذ نوكي ناوجرنو

 تمدن هلتف ىلع تلجع ناف اهب رلكتي ةج> هل لعل هيلع كّملا اهيا
 كلذ ناك ف بيكو كلملا هل لاق رجانستلا ىلكلبجرلا مدن اسمك

 كيبل ءاهإنأو

 اعاف ةلفاغ ياو
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 كلملا اهيبا ينغلب لاق
 نم اموينرفاسف هبرشم و هلكأ م يف فيطل رجات ناك هنا
 اهغمز ودب اذاو اهتاوسا يف يشمي وه امنيبف دالبلا ضعب: ىلا .مايالا
 ىنمث صخراب اهمواسف رعن هل تلاقف اهعيبت له اهل لاقف نافيغر
 املق مويلا كلذ امهلكاف ةلزنم ىلا امهب بهذ و اهنم امه ارتشا و

 امهارتغاف نافيغرلااهعم و زوجعلا د جوف/'ناكملا كلذ ىلاداع حاصلا عبصا
 زوجعلا تباغ رث اموي نيرشع ةدم كل ذك ل زي رل و اهنم اضيا
 مايالا نم ”موي'تاذ وه امنيبف اربخ اهل لج ملف اهنغ لأأسف هنع
 نع اهلأس و اهيلع ملس و فقوف اه دجو ذا ةنيدملا عراوش صعب يف

 تاساكت همالكزوجعلا تعمس املف هنع نهفيغرلا عاطقنا و اهبايغ ببس
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 عهسا يقيس اي هل تلاقفاهرما ىع. ةربخت نا اهيلع قاف اوجلا در. نيع

 يف ةلكا هب .تناك.و . اناسنإ مدخا . تنك يناءالا كلذ ام و. باوجلا يتم
 ىلع, هلعجب روب نمشي هتاي و قيتدلا لحأي ٍتيبط  ةدنع ناك و هيلص

 كلذ نخأف جبصلا ميبصي نا .ىلا هتليل لوط عجولا هيف يزلا عضوملا

 نا 3: ىينك وادا اكل امهعيدا قب نينتهرتا هلعج | ل قمتللا

 هلل انا ىاق مالعلا كلذ رجناتلا عمس املف نافيغرلا ينع مطقناف لجنرلا

 فردا و. مهظعلا يلاعلا. هللاب الا ةرق الو لوح الو نوعجإر هيلا ناو
 ايي سي ملا مالكلا نع تتكسف حابصلا داز رهش
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 ةئامسمملا دعب نونامثلاو ةيداملا ةليللا تنك امل

 ببسب رجاتلا ثربخا امل زوجعلا نإ ديعسلا 'كلملا اهيا ينغلب تلاق

 كلو لزيي ما و يظعلا يلعلا هللاب الا ةوقالو لوح ال لاق نيفيغرلا

 موي يسابلا نة ريسفي رلى مخ و .نحرمر نار ىلإ اياسقتي نجابعلا

 ءاسنلا ليك نم كلملا اهيا ينغلبو

 كلذ ناك و كولملا :ىنم. كلم سأر ىلع فيسلاي فقي ناك الجر نا

 ىلع ةلاسرب, همالغ .مايالا نم اموي اهيلا ثعبف ةيراج ىوهي لجرلا

 ه«تةمض و ههلا تلامف اهبع ال و اه دنع مالغلا ساعن امهنيب ةداعلا

 كيسب اذا و كلذك امش امنيبف هتعواطف ةعماجملا اهنم بلطف اه روك ضيرلا

 مث اه دنع قباط يف هتمرو مالغلا ترلخاف .بابلا قرط نق مالغلا

 تايقاف ةارملا شارف ىلع .ساجن هديب هفيض و لخلف بابلا تحف

 اهيلا. لجرلا ماقن هليقت واه ررص ىلا هوضتو هبعالت و هحزامت هيلع

 تلاق ,اذه .نم اهل لاق بابلا اهيلع قدي اهجوزب اذا و اهعماج و



 ام ءاسنلا فيك نم كلهإلا مادق يناغلا ري زولا ةياكح

 لس رق هل تلاقف كلذ :يف ةليدلا فيك .لعفا فيك اهلل لاقفيجور
 وو كوله لخم اذاقا ينجتغا ى.يسفترث زيلهبا نعي ١

 ىأر اهجوز لخد املف كلذ لعفف كليبس لاح ىلا ضما و بضهذاف

 اهددهيو هتجوز م17 9 دوي لولسم ةفيس و' اغلا كلملارادنزاخ

 لاقف تيبلا نم جرخ و هغيسا دمغا و يستسا رادنزاغلا :.هأر املف
 ةبعاسلا له كربا ام لجر اي هل تلاقف كلذ ببس امهتجؤزل لجولا

 ينذا الا كاذاام و لتقلا نم ةنموم اسفن تقتعا لق .اهيف تيتا .ئتلا

 بهاذ ادورطم يلع لخد بق مالغب اذا و لزغا مطسلا قوق تنك

 وض و هنيس درج“ لجرلا اذه و لتقلا نم افوخن كولي وه و لقعلا

 يلجر و يداي لبقو يلع مالغلا عترف هبلط يف دج و ةهار و عرسي
 قباسطلا ىن هتأبخأ املظ:ىلتق كيري نمم .ينيقتعا يقديض اي ناقاو

 هنم هتركنا لولسم هغيسو لخدنق لجرلا اذه تيأرانملف اندنع: يذلا

 هاكيلب هيطأ و. تيأر امك ينددهي و ينمتشي راصف ئنه هبلط نيح

 لاقف ينفقني دحا ينلنع سيل و ةرئاح تنك يناف ىل فكقاس يذلا

 فلعفب كيز ايف هللا .نلح كرجا ةأرما اي تلعف ام غن اهجوز اهل

 مالطا هل لاقو مالغلا ىدان و قباطلا ىلا بهذ اهجوز نا مث راج

 خرا هل لوقي لجرلا و فئاخ وشه و قباطلا نم علطف.:ككيلع سابا
 كلزل وعدي مالغلاو هباصاامل عج وتي راص و كيلع ساب ال كسفن

 ملعاف'ةأرسملا هذه تثربد اهب املعي ماو اعيمج اجرخ مث لجرلا

 ئلا نوكرلا و . كاياف ءاسخلا نيك ةلمَج نم ا!ذه نا, كلملا اهيا

 فيلخ تلاغلا مويلا ىف ناك املف ةادلو لتق نع كلملا .عجرف ننهلوت

 كىلفلا اهيا هل تلاق و هيدي نيب :ضرالا تلبق و كلملا ىلع: ةيزاجلا

 ءانزو نابف كئارزو لوق ىلا عجزت ال و كدلو نم :يقح يلذخ
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 موسلا رز لوق نلا.:نكر يذلا فلملاك نكت ال و رهف زق ذل( ويلا

 ياها ناكر هش ياي شك :كلملا راي نبمل ب لاقق هه اونو نوف

 ديشرلا يارلاوذ د يعسلا كلملا اهيا ينغلب تلاق

 هلضفي ف ماركالا ةياغ همركيو هبح دل و هل ناك كولملا نم اكلم نا

 به ذا نادي راينا تبا اي مايالا نم ام وي هل لاقف ةدال وا رئاس ىلع

 جرخغ# نا هثارزو نم اريهزور ماو هزيهج# رم اف صنقلاو دكديصلا ىلا

 ريزولاكلذ لخاف ةرغس يف هن امهم ميمج هل يضقي و هتملدخ يف هعم

 مدخلا (فهغم رخو رسفسلا ىف كلولا هيلا جاتح# ام عديمج

 ةرضغ“ :ضرا ىلا اولص و ئتح كيصلا ىلااوهج وتو ناملغلاو باونلاو

 كلملا نبا مدقتف زيك اهيف ديصلا و ةايمو ىعرمو بشع تاذ

 مايا ةدم ضرالا كلت اوماق اف ةزنلا نم هبجعا امب هفرعو ريزولل

 فارصنالابكلملا ىبارهرما رث هدغراو شيع بيطا يف كلملا نباو

 اهضانتقا لا هسفن تقاتشاف اهتقفر نع كثدرفنا لق ةلازغ هتضرتع اف

 ريزولا هل لاقف :ةلازغلا هله حبتا نا ديرا يناري زولل لاقن اهيف عمط و
 زاهنلا لوط ابهبلطو ةدح و !درفنم دلولا اهعبتف: كل ادب ام لعنا

 دلولا ىلع نيلظاو رعو لحم ىلا هل ازغلا تدعصف ليللا يسما نا ىلا

 «سفن يف اريستم يقبف بهذي نيا فرعي ملف عوجرلا داراو ليللا

 اجرف قليبتاو حابصلا جبصأ نا نيلا هسرف رهظ ىلع ابكار لازامو

 وه اذاو ءاضمرلا هيلع تيمح و راهنلا هيلع فصتنا ليتح بشهض لب نيا

 ءارغق ىضو ناكرالا ةلبشم ناتيببلا ةيلاع ةني لم ىلع فرششأ| لق

 كلت دنع فتاو وشق امنيبف بارغلاو موبلا ريغ ايف سيل بارخ
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 تاذ ةيراج ىأرف ةرظن هنه تحال ذا اهفاؤسر نم بجعتي ةئي نقلا

 لاقو اهنم اندف يكبت يهو اهناردج نم رادج تأ لامج و نستح
 ضرالا كلم خايطلا ةنبا ةميوتلا تخب انا هل تلاقف ينوكت نم اهل

 ةعرط ند نال عوجل اب. م ايا ةفلث ب . ةايففل قرتح اف

 حابملا مالعلا نب ع 5.03 حابصلا داز رهش كرداو ة ةويضل انف تثيعمهط

 ةئابسيلا يعبر وفامثلا او ةيناثلا ةليللا تناكاملف

 كيلا كنب هعبطاخ امل كّلملا نبا ناديعسلا كلملا اهيا يتغلب تلاق
 كلملا نبا تكردا ةويحلا ىف تعمط كترظن اهل هل تلاقو حايطلا
 يرتو اسقن يبيط اهل لاق و ةداوج نلع ةءارو اهبكراف' ةنآرلا اهيلع
 ىلا كيلض را يلها و يموق ىلا نلاعت و هناحبس هللا ين در نا انيغ
 هءارو يثلا ةيراجلا هل تلاقف جرفلا سمتلي كلملا نبا راس رث كلشا
 فترف طئاعلا هذه تح .يتجاح يضقا ئتح ينل زتا كلملا نبا اي
 زطتم ممهاب تجرخ مث طئاحلا ىف تراوتف اهرظتنا ىث اهل زنا و

 تريغت و اهنم فاخو هلقعزاطو هن دب رعشتا كّلملا نبا اَهأَر املف
 يهاو داوجلا ىلغةرهظ ءارو تبكرف ةيراجلا كلت تبث و رث هتلاح

 ىل ام ىلملا نبا اي هل تلاق رث روصلا نم نوكي ام ىبقا ةروص يف
 هل تلاقف ينمها ارما 0 اهل لاقن كهج و ريغت لق ىأرا
 ينمشا يذلا نا اهل لاقن هلاطباو كلبا شويجب هيلع نعش

 كييبا لامب هيلع نعتسا هل تلاقف لاطب الاب رتهيالو شويجلا بع تالا ز

 رئاخنلاب الو لاملاب منقي آل ينمغا يذلا نا اهل.لاقن :رئاخذو
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 زداق هناو ئزيالو ري اهلا ءامسلا ىف ركل نا نومعزت ركنا هل تلاقف

 نا هبلعل هوعذاف هل تلاق وشالا انلام عن اهل لاقن يش لكىلع

 هبلقي "صلخاو مامتسلا ىلا هفرط كلملا نبا عسف رف ينم كصلخ
 ينمها يذلا مالا اذه ىلع كب نعتسا ينا. مسهللا لاقو ءاع لاب

 ةموغلا ل كغم ةق.رعم ضرالا ىله تطقسف اهلا :ديبراغاو

 قلانعتور ةناحبس هللاو ريسملا ىف لج لاز امو ةركقو هللا لمدف

 قضوو ؟ةداالب لع فرقا نا ىلا قرطلا ىف هديوريسلا هيلع نومي

 يلو الل كلذ قالو ةويعلا نم "لمَقَي نك“ نا نأ لعب هببا للم لا

 نئل ادعت" هللا ةرضتق هتارقش يف هكلهي نا َلِج ال' هعم رفاس يللا ريزولا

 ةيغلا نوفصي ال ءوسلا ءارزو نا ملعتل كلملا اهيا كتربخا امنا و

 رذح ىلع رمالا ىلذ نم نكف مهكر ام عمم ةبوطلا نونسح# ال و

 ريزولا لخ دف دلو لتققبرماو اهمالك حمس و كليلا اهيلع لبقاف

 ريزولا كلذ نا رث راهنلا اذه يف كلملارش ركيفكا انا لاقو ثلاغلا

 ينا كلملا اهيا هل لاقزو هيدي نيب ضرالا لبتو فىلملا ىلع لخد

 ديكشا قارب ٍكيلع ريشم و: كتلود ىلع و كيله قيفش و .كجص ان

 ناك اميرف كداؤف ةرمث و كنيعةرق و كدلو لمت نلع لجعتال ناوشو

 ىنيتبرق لضا نا ينغلب دقن ةيراجلا لق ف ىلع يياخف نك اميه ارما ةينذد

 كلملا اهيا ملعا لاقف كلذ فيكو كلملا هل لاقن لسع ةرطق ىلع رهضعب اونفا

 ينغلب هنأ

 تاذذ.نم اموي لخلف ةياريلا ىف شوحولا فيضي ناك ادايص الجر نا

 عمجف لحن لسع ة"التمم ةرفح هيف لجوف لبجلا فوهك نم افهك مايالا

 اهباىتا و هنتك ىلع اهلمح مث هعم تناك ةبرت يف لسعلا كلذ نمد
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 نى -جرلا فقرق هيلع :ازي ؤع باكلا كلذ ناكو ديص بلك هعمو ةييدملا

 ناكدلا بخاص ةارتقاف لسعلا هيلع ضرع و تايز ناد لع داهضلا

 ةزافقب هيغل نم توطقم..هرظبيل لسا اهعم رشا ةيرقلا او ا
 ىلع بثوف طق هل تايزلا ناكو رهط هيلع طقسف بابذ اهيلع عمتجاف لسع

 تلك ئلع ثايزلا بثوف هلتق طقلا ىلع بوف دايصلا ينل اءأرغ للا

 دايصللو ةيرق تايزما ناكو هلتق ثايزلا ئلع دايصلا بثوذ هلتق ذايصلا

 رهضعب ىلع ارماق و رشددع و روج داسا اوزخاف كلذب اوعمسف ةيرق

 مهنم تثام نا نلا مهنوي ارئاد في.سلا لزي مف ناذضلا ىقتلا رو نبض

 ذل انني ا ل طبيا ا بى للا ولا مب دع ملعي الر يفك قلخ

 ءامسنلا كيك ةلمج نم كلملا اهيا ينغلب دقو.

 رهردلا هنم تدذخاف ازرا هب يرتشتل امه رد اهجوز اهل عفد أ ةأرما نا

 اه ماغي و اهبع الي لعج وزرالا اه اطعاف زرالا عابب ىلا هب تبهذا و

 يرنع .يلخداف .هتدرا ناف ركسلاب الا بيطيال ءنزالا .نا اهل, لوقي و

 هدببيعل زرالا عايب لاقن ناكدلا ىف :هدنغ ةأرملا تلخدق ةعاس ردق

 نم ليدنملا ديعلا لخاغ ازمر ةديس ةاطعا و اركس مه ردب اهل نز

 ركسلا لدب لعج و ابار هعضوم يف لعجو زرالا .هنم غرفو ةأرملا

 ةدنع نم لميلاد تجرخ املف اه دنع .هكرتو ليدنملا, لقعاوب رجح

 يف يذلا نا بس يهو اهلزنم ىلا .تفرصنا و اهليدنم تدخا

 نيب ليدنملا تعضو اهلزنم ىلا تلصو امملذ ركس و زرا اهلي دنم

 اهجوز اهل لاق ردقلا ثرضحا املف ارج> و ابارت هيف لجوف اهجوز يدي

 املف رجح و باوقي امل تققج ئتح ةرامع ان دنع نا كل :انالت نحن له

 تذا لق تناكو اهيلع بصن عاهجلا كبع نا تملع كلذ: ىلإ ترظن

 ٍُظ
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 ينباصا يلا لاملا لغش نم لجز اي اهجوزل تلاقف انه كي يف ردقلاب

 لغشا "يش ياؤياهجوز اهل لاقف ردقلاب كشجف لاب رغلاب يجال تبشاذب

 قوسلا ىف ينم طقس يعم ناك يذلا مدثر هللا نا لجر اي هل تلاق كلاب

 خوري مهردلا نا يلع ناه ام و هيلع رودا نإ سانلا نم تييدتساف

 هيدرا فييصزلبلا همض.عتو يذلا عضوملا كلذ نم بارتلا تعمجف ينم

 تيضذ رث رق هلاب .تقجن لايرغلاب ”يجا. ةعئار تنكو . هلب رغا. نا
 يسا كنيع ىاف هايرغ هل تلق و اهجو زل هتطعا و. لابرغلا ثترضخاو

 هنتذ و ههجو "كالتما نا ىلا كارتلا ىف لبرغي لجرلا دعقذ ينيع نم

 كلملا اهيا !ذهف اهنم.مقو امو اهركه» كرديال وه و رابغلا نم
 ©6١65 م يو

 ممظَع كواكب نلاعت هللا لوق ىلا رظنا و ءاعنلا فيك ةلمج نم

 كلملا مهس آملق افيعَص 57 ناطيبشلا ليك نأ ىلاعتأ و هناحبس هلوق و

 ةالستام لمات و ةاوه نع ةرجز و ةاضرا و هعنقا ام ريزولا مالكا ني

 ةلدناناغع و هلقع امج يف ةمصنلا راوثا تحطس هللا 29 نم «لع

 ةيراجلا تلخد, عبارلا: مويلا ىف ناك املف ةدلو لتق هويهصق نبع عجر و

 تيعسلا: كلملا: اهيا هلل تلقو. هيدي نيب ضرالا تلبق و كلملا ىلف

 تالموشا.و ينتملظف انادِيع: يصح كل ترهظا لق كديشولا يأرلا وذ

 هللا يناسبني فوس و كيلق ةجهم و كداو هنوكل يميرغ ةصصاقم

 لاقف هيبا ريزو قلع كىلملا نبا هللا رصن امك هيلع قكلاعت وب هناصيس

 ىلا هل تناقن كلذ ناك فيكو .كلملا اهل

 كاملا اهيأىنغلب

 دالرالا: نم“ هل نيكيب ل و. دلو هل ةيضاملا كولملا نم كلم ناك هنا

 ةيراهح ىفيناكو رخآ كليم ةنبانب ةوبا ه«عوز .كلولا كلذ خاب املف ةريغ



 00 لاجرلاس يكىم كلملا ماذق ةيراجلا ةياك>

 نكت مل و اهيبا نص اهبطخ لق رع ىبا اهل ناك و لامج و نسكب ثاذ

 عتق كلخل  هؤيغب !تجوزت اهلا: همم نبا" راع :املف :هنمءانهجازإوو 0
 كلملا ريزو يلا: ايادصلا لسري نا .ةيراجلا رع نبا يأر قفتاف ةريغلا

 الاوما هيلا لفنا و #ميظع اياده هيلا لسراق هنبا اهب جوز# يذلا

 اببِس .نوكق ةديكمب كلملا نبا لتق ىئملع لاتحب .نا هلأس و: ةريغك

 هل لوقي ثعب و هيراجلا جاوز نع مجري ىتح هي :فطلتي وا هكالعل
 ينلمخ ام يمع ةنبا ئلع ةريغلا نم يدنع لصح .لقل ريزولا اهيا

 لوقي هيلا :لسرا و اهلبق ريزولا نلا ايارهلا تلصو'املف رمالا !فش لع

 ةيراجلا با ىلملا نا مث :ديرت اماك يدنع كلذ انينعرق و 'اهفف بط

 ةتنبا .نيلع لوخندلا لجال هناكم ىلا روضعلاب :كلملا نبا .نلا لئسوا

 ثعب و ريسملا ىف. ةوبا هل نذا كلملا نبا ىلا باتكلا لصو امان

 اياده و .سزراغ فلا اههعم لسوا و ايادهلا .هل تاج يذلا ريزولا هعم

 يف. و كلملا ' نبا مم ريزولا راسف امايخ و تاقذارس' و: لماخ# او

 ئف اوراص املف ءوسلا ةبلق يف هل زمضا و ةافيكمب ةديكيا نا هريمض

 فرعق هاملا نم .ةيراجرانيع لبجلا اذه يف نا ربزولا رك فق. ءارحبعلا
 كلذ ركذت اولف .ةأرما دوعي كلجر .ناك اذا اهنم بزش نم كو ارنهزلاب

 نبال .لاق ثا ةفيباوجل ري ول بكر و اهنه برقلاب ركسعلا لزنا ويزوللا

 ناكملا !ذه يف.ءام نيع لع جرغتت يعم حوررت .نا كل .له دكلملا

 نبا و دحا امهعم سيلو هيبا ريزوو وف زاسو كلملا نبا بكوف

 تح ىنيرئاس الازي مل و بيغلا ين هل ىرج ىق ام يزدي ال: كلملا
 هيدي ,لسغ و هدارج قرن نم فكلملا نبا لؤنف نيعلا كلت هلا :الضو
 ئتح يكب و حرص كلذ فرع املف ةأرما راص دق هب اذا وءاهنم .بؤش او
 يذلا ام هل .لوقي و هباصا اما .عجوتي ريزولا هيله لبتاف هيلغ يشغ



 لاجولا ليكنم:كّلملا ماذت ةيراجلا ةياكح امو

 انمل نكب و هل مجوت همالك ريزولا عمس املف فلولا ةربخاف كياصإ

 فيكرمالا اذه نم نيناغت هللا كذيعي هل لاق رث كلملا نبا باضا

 نورئاسض ندعنو ةيزرلا ىلت كب توظع و ةبيعملا هذه كب تلح لق

 ةلولا آل كالا ركنا يقع فلاب نر تنلتغ لصتاؤمت .ةفتيأطلن هذكلا م طيف

 عجرا كلولا .هل لاقن هب. ينرمأت امف كل يأرلا وال ما اهيلا ةجوتن لش

 بهذي تح انفه اه نم :ح ربا تسل يناف ينباصا انمب ةربخاو با نلا

 هملعي هيبال اباتك كلولا بتكف يتزرسح  توماوا رمالا: اذنه ينع

 كيلا ةنيدم ىلا اعج ار فرصناو باتكلا ريزولا لخا مث هل ىرجامب

 ناح رف وهو هدنع شويعلا: نم ه«عمام:و دلولاو ركاسعلا كرتو

 ةملعا كلملا ىلع ريزولا-لخد املف كلملا نبا لعفامب نطابلا ىف
 مث'اديدش انزح .هدلو ىلع كلملا نزع هباتك هاطعاو هدل و ةيضقب

 ومالا اذه نع هل اوفشكي نا رارسإالا باححصا و ءامكحلا ىلا: لسرا

 شوا زيزولا-نا رث اباوج هيلع در لقا امف هدلول. لصح يذلا

 ' يلا قضوو اكيملف كلملا نبال :لضح امب هرشبي .ةيراجلا مع ىنبلا ىلا

 ىلا :للسرا و ةهع ةنبا حاوز يف عمط و.ادي لش احرف حرف .باتكلا

 نباءاماو © ادئاز اركش هركفو ةريثك الاوما و ةميظع اياده ريزولا

 الو ليأيال اهيلايلب مايا ةنلث ةدم نيعلا كلت يلع ماقا هناف كلملا
 باخ ام“ يزلا .ىلاعت و: هن انج هللا ىلع هباصا اميف فمتعاو برشي
 هضأر لع سرافب وه اذاو. ةعبازلا ةليللا ىف ناك املف هيلع عك خاب

 مالغلا اهيا :كبنئتا نم سرافلا هل لاقف كولملا دالوا ةثص يفوشو جات

 نلخئديل تجوز ىلا ارئاسم ناك هنا .هباصا امب.ةللولا هملعاف انضاف ىلا

 هل لدحف اهنم:برشف ءاملا-نيع ىلا هب: تا ىقلاوإولا نا هملعا و. اهيلع

 نثراغلا عمس انملف  يكبيف ماكبلا .هيلغي. مالغلا ثدح" املك و: لصح انم
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 هذه يف كامر يذلا وش كيبا ريزو نا هل لاقو هلاخل ىثر همالك

 دحاو لجرألا رشبلا نم دحا اهب رلعي ما نيعلا ةذه نال ةبيضملا
 ضما سراقلا هل ناقو كلولا بكرف هعم بكري .نا .ةرما سرافلا نا رش

 يذملعا فلولا هل لاقن ةليللا هله يف يفيض تناف ىلزؤنم نئلا يعم

 كلم ىنبا تناو ناجلا كلم نبا انا هل لاقن كعمريسا ىئتح تنذا نم

 نيه يلع وهن كمغو كمه ليزيامب :انيعرق و .اسغن بطف سنالا
 لاز امو ةركاسعو ةشويج لمشاو رابهذلا::لوا نم كلولا هعمزاسف

 انعطق مكي ردتا نجلا كلم.ىنبا هل لاقث ليللا فصن ن ىلا هعم ارثاس

 انعطق نجلا كلم نبا هل لاق يردا ال مالغلا هل لاقف تقولا !ذه يف

 هل لاقو كلذ نم كىلملا: نبا :بيعتفن رفا _مملا .سجملل ةنش ةريسم

 امنا كنأش نم اذه سيل هل لاقف يلضا ئلا .عوجرلا و لمغلا فيك

 نم ع رسا يف كلها. ئلا دوعت .كتلع نم ءربت .ثيدف. ينأش' نم وه

 مالكلا اذه ينجلا نم مالغلا عمس.املف ديف. كلذو ىنيعلا ةفزاط

 ريدقلا ناحؤض لاق و مالحا ثاغضا هنا نظو خرفلا ةدش نم راط '

 رمش !كزداو .!ديدش احرف :كىل ذب يعل يقشلا دري نا قلع

 حا لهب ملا مالكلا نع تتكسي حابصلا دازا

 ةئامسمملا لعب نون امثلاو ةثااثلا ةليللا تناك املذ

 كلم ىبال لات نجلا كلم. نبا :ناديعسلا كلملا اهيا ينغلب تلاق

 نوع. هفرط نم عرسا: كلها يلا :دوعت.كتلع نم: هزمت ثيح سفالإ
 ضرأب "4 حابصلا مبصا نا ىلا نيرئاس.الازي ملو كلدب جاو

 راوصتاو ةَعُو اف : ضايرو ةغقطان رايطاو ةقساب راجشا كثاذ جوش ةرضخ#

 لخا و لوزتلاب فلولارما و. هداوج نع. نجلا كلم نيا :لزنف ةقئار
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 ناع كلن ىلإ هكليلا ىنبا رظنف روصقلا كلت ضعي يف الخدز هديب

 لبقا.نا نيلا برش و لكا يف مويلا كلذ هدنع ماقاف ناش هل ناطلس و

 هعم ىتثالا كلم نيا بكر و ةداوج بكر و نجلا كلم ىنبا ماقف يللا

 ابها عطانا ب صا نإ .ئلا ريسلا نيدج“ ليالا تبيح اج رخو

 نم ةعطق اال كثاذ ةرصاع ريغ ءادوس ضراب

 اهيل: لاقي هل لاقف .ضرالا ه«فهل لاقي ام سنالا كلم ىبا هل لاقن منهج

 ودعي م نييخانجلا وذ همسا نجلا كولم نم كلمل .ءامهدلا : ضزالا

 يف فقف.: هنذاب ولا دحا اهلخ بيازلو هيلع وطسي 5 كولملا نم :نحأ

 اراسو هيلا داعو ةعاس هنع باغ رث باشلا فقرن هنذ اتسن لىدح كنا

 917 دلو للا قلعت سلع" قزيع ”يقلا- ايمتنا .نننج !ىيوك هس .ولازتتا لو
 برغا هل: هلق نق ةداوج قوف نم بافشلا لزنف لزنا باشلل لاقف

 ناك ابمكاركذ :هتعاس و هتتول داعف :باشلا اهتم برشف  نيعلا ءذه نم

 كثيزم نم هيلعام !في دش احرف باشلا حرفف ىئلاعق هللا ةردقب ةلوا

 كفرت, ةاستلا يع اهل لاقن :نيعفا فهل -قاقيءام يقعا-اي..هل قاق: يث

 ةيناعلا -- ةركشاو نلاعت هللا :لمحاف الجر كداعالا :ةأرما اهنم

 اراس و ابكو رمث ئلاعت هلل اركشف كلملا نيا لجسن .كداوج .بكرا و

 كابق اداب كلذ ضرا يلا اعجر ئتح امهموي ةيقببريسلا .نادجي
 ماج نا ىلا برش و لا يف الازي ملو شيع دغرا يف :كنع باغشلا

 ةنذه يف لها ىلا: عج رت ناديوتا ىجلا كلم نيا هل لاق ث ليللا

 اجلا كلف نبا اهدف هيلا جاتجم ينال كلذ دكيزا رعذ قاف ةليللا

 يبلنع نم نتفلا !ذه لخ .هل لاقو وج ار همسا هينا ليبع نم هل كيعي

 ةرهص كنع و هوالا. هيلع بصي حايصلا :لغتا هلو كقتاع ىلح هلمحاو
 لببعلا باغ يث ةماركو ابح و :ةعاطو :اعومم دبعلا هل قاقف هتجوزو



 م قاعيزلا هيك ميكا مادقفي سيلا ةياجج ظ

 هلقع راط نتفلا 1 تيرفع ةروص يف وهو لبنا و ةعاس هننع

 ىداوج بلوا كقيلع تابال نجلا لطعزرنا مل لاقث شق

 ك دنع .داوجلا كوتا وانا بكرا لب باشلا لاف هتتاع قرف:هب لعاو

 نجلا كلم نيا 4 لاقف هقت اع ىلع بكرو .داوجأ! نع باغلا لزن مث

 لؤي مل و ضرالا و ءامسلا نيب هبراط و هينيع ضمغاف .يكينيع,:ضمغإ
 نيخ الا ليللا تلث ءاج امف هسفنب بامهلا ريدي رلزو.ييد رفا

 تيد رسفعلا هل لاق ةرصق ىلع لزن املف ةرهص رسصق ئاعوشو لا

 نئضمو هكرث 5 هتنباو كوهص رصق فهن كينيع متفا هل لاق و .لزنف .لؤفا

 اهملف رصقلا قوف نم لزن هعور نم باشلا نكس و راهنلا ءانضا .اماف
 هل لاق رث رصقلا .قوف هر ثيح بجعت و .هاقلت و هيلا. ماقب.ةرهص .ةرظن
 هل لاقن ءامسلا نم لؤنت تناو باوبالا نم يتأت سانلا انيأرانا
 كلذ نم كلملا بجحت مث ىلاعتو هناحم#ت هللا هدارا يذلا ناكدق

 لمعي+ تا١ وهز :هرهسنما : ضمغلا, .تعلط (ةيفلج.:ةيجالسيإ يلزقيو
 تجوز ىلع لخد مث سرعلا ماقتسا و مئالولا لمعف. ةميظعلا رثالؤلا

 ةيراجلا و ء نبا اما * هيبا ةنيدم ىلا اهب لعترا مث نيرهش ةدم ماقااو

 هللا هرصخ و ىلملا نبا اهب لخدي امل دسحلا و. ةريغلا: نم . كله هناف

 «.ةجوزب هيبا ىلا لصو و هيباريزو ىلعو هيلع ئلاعت و: هنا بم

 هتارزو و هركسعب هوبا هاقلتف رورس لسمكأو لامس رتا ليلع
 ةكلملا اسهيا كئارزو ىلع هكرصني. .نا.ىلاسسعت هللا و جرا::افاو

 بليلا مودم ا مال ىدلو ىرمم ينقمحج نيش نأ كلانسا اسنااؤ

 تتكسف حاسسبصلا داز رهش كرداو هدلو لققبر ما اسهنم: كلذ

 عا ني د ب لا كايت عيبا لافي ميمي: اهلل
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 " ةثامسمالا لعب ىونامثلاو ةعبارلا ةليللا تناك املف

 تلاقو فكلملل تكح امل ةيزاجلا ناديعسلا كلملا اهيا ينغلب تلاق

 مويلا ريف كلذ ناكو هلتقب رما كفىلو نم يقسح كحأت نا كناشا

 لاقو هيدي نيب ضرالا لبقو عبارلا ريزولا ىلملا ىلع لسخد مبازلا

 تمزءاينلا زمالا !فف+ يف نأت ككملا اهيا :دياو كلملا هللا تبث

 لثملا تحاض و ه«:بقاع يف رظنب لوتح لمع لوعي ال لقاعلا نال هيلع

 المع لمع“ نمو بحاصب هل رهكلاام بقاوعلا ربذتي مل نم: لوقُي

 امو فلا هل لاف ةةجوز يف يمامحلا باضا ام ةهباصأ تبت روغب

 ةويقراؤلا هل نطل ب ددخ ةوو هتحوز يف يما 1 انف دولا با.عإ

 كليلا اهيا ينغلب
 نم اموي ةىلزع لخدف مهراسورو ساخلا رباكا ةلدنع لذ ىلد ناك ايمامح نا

 مخض نيمس باشلا فلذو ءارزولا دالوا "نم ةروصلا ىيسح باش مايالا

 ما هبايث نم باشلا درجت املف هتمدخ يفافقاو يمامعلاراصف رسجلا

 رهظي لو .نمسلا ةدش نم هيذخأ نيب باغ هنال ىمامحلا ةركذري
 لرخالا ئلع ةدي برضي و فسأتي يمام-لا راصف ةقدنبلا لثمالا هنم

 ١

 يفسأت يديس اي هل لاقف فسأتت يمامح اي كلام هل لاق باشلا أر املف

 نسعلا و. ةمعنلا هذه يف كنا عم ديدش: رصح يف كنال كيلع

 هل لاقف لاجراا لمم هب عمت ”ىش كعم سيلو ييطعلا لامجلاو

 هل لاقن هنع الءاغ تنك ”يشب ينتركذ نكلطو تاق اميف تقدص باشلا

 ةأرما يلرضعت و رانيدلا اذه ىنمذخأت هل لاقن ود امو يمامعلا

 هتجرز يلاراسو رانيدلا يمامحلا نخاف اهيف يسفن برجا ئتح ةحيلم



 رس ءاسغلا فيكى م كلملا مادق مب ارااريزولا ةياك.

 ءارزولا دالوا نم باش مامحلا ىف يدنع لخد لق يتأرما اياهل لاقو

 ريسي ”يشالا هعم امو لاجزلا لغمركذ هل سيل و همامت ةليل ردبل اكو هو

 ينلأس ورانيدلا اذه يناطعا هنا و هبابغ ئلع تفسأت لق و ةةكنبلال ثم

 يف انياع ام و رانيدلاب قحا تناؤ. اهيف هسفف. برجي ةأرماب, هيتآ ىا

 او هيلع نيكحضت ةعاس هعم يدعت اف كيلع رقما انا و سأب .نم كلذ

 مث راذيدلا كلذ هنم يمامعلا ةجوز تذخ اف هنم رانيهلا !فهب يذخ

 مث اهنامز ة.سيلم ىذاكو اهسوبلم رخآا تسبلو تدي زتو تما اهنا

 لاخي: عصؤم يف :رب زولا-نبا:قلج :اههلخ دا: ىا ىلا ؛اهتوو عم هي هيريرا
 ةلامكيف ردبلا هناكرظنملا ليمج امسح اياش هتدجوهثأر و ىنعثرضح املف

 هبلو هلقع لهذ اهيلا رظن امل باشلا نا رث هلامجو ةنسح نم تشهدناف
 باشلا قاب مقا إبلا انباع الفت و اهاي اووش ثكم و هبيتقو نم

 باشلا كلذ نم رشتن اف اقئاعت و ةردص ىلا اهمضو ةيبصلا#نكلتا خا

 او ةليوط ةعاس ىمامحلا ةجوز روش اع بار ادعوا لفم ركذ

 عيضرلا كنبا ىلع راهنلا لاط لق يجرخا فىيفكي .هللا دبع ..ما .ايناهل

 تج بخ نا ىنا هل لوقتف ىلاعت و كتبا. ىلا يجرخا باشلا اهل نوقيف

 اهنم هتداح ىضت نا ىلا: باشلا كدع تلاز امو ما الب .اميتي برق وا

 ثيختسي و يكبي و 2 و يدانو بابلا مالق اهجوزو تارم 3 د

 هتجوز ىلا لج را و يسفن تلتق لوقي وهو كلذك لاز امو ثاغي الف
 ( محلا العا يلع علطف ةريغلا و ءالبلا يمامحلاب دتشا و الوصو

 _ رن تا طاف ب كقاؤريف نم ىمثزا و

 م

 كا



 هاسنلا ديك نم كلملا مإدق مبارلاريزولا|ةياكح | عم

 اضيا ىنغلبو

 فكغلب:ام وب كلملا هل لاق ىرخا ةياكح ماسنلا فيك نم كىلملا اهيا

 داسهب و لامج و نسح تاذ.ةأرما نا كلملا اهيا ينغلب هل لاقف

 نيواغلا بابشلا ضعب اه رظنف ريظن اهل نكي لو كيلو

 نط ةفيفغ/ا ةأزملا ىلقي تناك و ةميظع ةبحم اهبحا و باش اهب قلعتف

 ىلإ مايالا نم اموي رناس اهجوز نا قفتاق ةبغر هيف اهل سيل و انزلا

 هبجت مل و ةديدع تارم اهيلا لسري مري لك باشلا راصف دالبلا ضعب

 وكذشي لعق و اهيلع ملسف برقلاب ةنكاش تناك ازوج“ باشلا دلصقف

 اهربخا: و. ةأرملا قشع نم هيلعنوه ام و ةبحدلا نم هباصا ام اهيلا

 نأب ال و كلذ كل ىنمضا انازوهيعلا هل تلاقن .اهلاصو ةداره نا

 اهمالكب اشلا عمس اماذ ىلاعت هللا ءاش نا دفيرت ام كغلبا افا و كيلع

 تلخو حابصلا ْيبصا املف هليبس لاح ىلا فرصنا رث ارانيد اهل عند

 زوبيعلا :تراص و ةفرعم و ادهع اهعم تددجو ةأرولا ىلع زوجعلا
 اه دنع نم لخأت واه دنع ىشعتت و يدغتت و موي لك يف اهيلا ددرت

 اهظسابت و اهبع الت زوجعلا كلت تراص و اه دالوا .نلا ماعطلا ضعب

 ةدحاو ةعاس ؤوجعلا ادم ئلع ردقت ال .تراص و اهلاح تدسفا نا نلا

 اعرذلك ةأرملا كن ص. ةجراخب غي مه و. زوعلا نا مايالا ضعب يف قفتاف

 مانا ةدم ةبلك ىلا «معطت و الفلف و امحش هيف لعجت و ازبخ ذخأت

 انيلزر (قلمملا تنزه اهز ةئلسلا وب ةعفضلا :لجا نط اهعبتت .ةيلكلا تاعجف

 تراص هتلكا املف ةبلكال هستمعطاو رجشلا و الفلفل نص .اريثك ايه

 سبعتف يكببت يه و ةبلكلا اهتعبت مث لفلغلا ةرارح نم عمدت اه انيع

 ةبلكلا هذه ماكب ببس اميما ايزوجعملاتلاق مث بجعل ةياغ ةيبصلا اهنم



 مؤ ءاسنلا ديك م كلملا مادق مبارلا ريز ولا ةياكد

 تناكو ةيبص تناك اهذاف ةبيجع ةياكح اهل هذه يتنب اي اهل تلاقن

 ناكو لامك و هاهب و لامج و نسح ةبحاص تناك و يتقيفر و يتبحاض
 ةداسولا مزل تح افغش و ابح اهب داز و ةراحلا ىف باش اهب قلعت لق

 اهتحصنف تباف همحرت و هل قرت اهلعل ةديدع تارم اهيلا لسراو

 . هيلع يقفشا و ةيدحرا و هلاق ام عيمج يف .هيعيطا يتنب اي اهل تاقو

 اسال قل كغ ناعلا +نه. رت قحراملل ننس وونالأ و و

 تأراملف بالكلا ةروص ىلارشبلا ةروص. نم اهتروص اوبلق و ارحساهلاولوعف
 لجأ رل و ةروصلا بالقنا و لاوحالا نم هيف ينضءام وزاهل ,لصحإ ام
 كتراص و يلزنم ىلا :ينت ءاج يريغ اهيلع قفشي نيقولخملا نم ادحا

 اسهتفرعف بحتنت و 1 وعود يلي :لييعت زوز ين ايهاومب
 كردا و ايش يسصن كدفي رلف كمعصت لق ام ازيثك اهل تلق.و
 جا سس حساس ملا مالكلا نع تتكسف حابصلا داز رهش

 ةئامسمك ادعب نونامثلاو ةسماكلا ةليللا تناك املف

 ةأرملل ىكحت كراص زوبجعلا نإ كيعسلا كلملا اهيا ئنغلب تلاق

 ضرغل اهتقفاوق لجال عادخ و ركمب اهلاح نع اهفرعت و فوج

 ةروحسملا ةبلعكلا هذه ينتءاج امل اهل لوقت تلعج و زوجعلا كلت

 يتنب اي نكل و أيش يسيصن ئدغي راف كييصن رك اهل تلق تكب و

 ئلغ يهف يدنع اهتيقبا و اهيلغ تقفش ةلاحلا هذه يف اهتيأر امل

 تعمس املف اهسفن ئلع يكبت .ئلوالا اهتلاح ركفتت املك و ةلاحلا هزه

 هللا و يما اي اهل تلق و ريبك بعر اهل. لصحزودعلا مالك ةيبصلا

 نيناخت يش يا نم زوجعلا اهل تلاقف ةياكعلا هذهب يئتفوخ كنا

 هنم منتما اناو تارم ىلا لسزا و يبحب قلعتم اسمام اباش نا تلاقف



 ءاسنلا فيكم كلملا ادق مبارلاريز ولا ةياكح اع

 تلاقن ةبلعلا هذهل لصح ام لغم ىل لصح# نا فاخا مويلا انا 95

 ارايقك كديلع ىفاخلا يناف يفلاخت .نا. يقنب اي يرذحا زوجعلا اهل

 لختالو كيلا هب ”يجا انا و ةتفضطب ّينِب ربخا هلح# يفرعت م كنك اذآ و

 اهنا اهيرت و لفاغتت تلعج و اهل صوت كيف يق لح

 نم تجرح ينج اكيع ) امنا ناو موقا امل اهل تلاق و هفرعت ممل

 ةيبصلا لقعب تبغل لق اسفن بط هل تلاق و باشلا ىلا تبهذ اه دنع

 ”يحا« تح ةزاحا سأر كنغ يل فق و رضعترهظلا تقو لدغ يف تناف

 لوطوراهنلا ةّيقب اه ىنع طسبذت و اهلؤنم ىلا كب بهذا ُ ىف

 يضقا اهل اهل لاقو نيرانيد اهاطعاو !كيىدلةاحرف بالا ح رفق ليلا

 ةتملكو ةتفرع اهل ثناق و ةيبصلا ىلا تعجرفريئاند ةرشع كل يطعا يتجاح

 ابك كرر ىلع امزاغو ارمغك دكار ع انابطخ هتي أرق كلذ نأَق ف

 تحرفف رهظلا ناذا لئع لغ يف ةزوضح ىلع ةرطاخإ فطعتسا تلز

 ينءاج و ةرطاخ باط:نا يما اي اهل تلقو اديوش احرف ةيبصلا

 هروضح يفردعت الز وجعلا اهل تلاقف ريئاند ةرشع كيطعا رهظلا تقو
 ينيزتو ”!دسغلا يرضح ازوهعلا اهل لاق“ حابضلا ربصا املف ينمالا

 نيزت كتماقن كيلا هن يجاو هيلا بهذا ئتخ ىدنع امزعا يسبلاو

 ملف“ باشلاراظتنا يف تجرخ اهن اف زوجعلا اماو ماعطلا 'يهتو اهسفن

 فيكاهسفغن يف تلاقن ربخ ىلع هل فقت 28 هيلع شتفت ثرادف تأي

 ىنت كغوا ينلا فعولاو ةراسخ هتلعف يذلا لك الا !له حوردا لمعلا

 نقتنا لب ”يسشألب حورت. ةليحلا ذه لخا. رل .نكل و رهارذلا نم هب
 عراشلا ىف رودت كىلذك يه اهنبيف اهلا هنب يجاو ةريغ ىلع اهل

 ثولسو هيلا تمدقتف رفسلا رثا ههجو ىلع اليمج اتسح اباش ثرظن ذا

 اهل لاقن ةأيهم ةيبضو' تارش و ماعط يف كلله هل تلقو ف



 اعا ءاسنلا ديك م ىلملا مادت عبارلاردز ولا ةياكح

 زوجعلا و ىل-جرلا اهعمر اسف يتيب يف يينع تلاق !ذه نياو لجزلا

 بابلا بلا ا ا نئتح ةيبصلا حوز هنا ملعت ال يه و

 سوبلملاب .ًايهقتل يرجت ىهو ثلخلف بابلا ةيبصلا اهل تحتفف

 املف ريظع ديك يف: يهو سولجلا .ةعاق يفزوجعلا. هتلختنف روخملاو
 ثرداب دنع ةدعاق زوجعلاو هيلع اهركب :عقوو هيلع ةأرملا تلخد
 مث ة- ءاسلاو تقولا ىف ارما اهل ثربدو ةفيكملاو ةليحلاب ةأرملا

 و ينيب يزلا دهعلا !ذكهام اهجوزل تلاق و اهلجر نم فخلا تبدس

 كروضخب تعمس امل يناف لعغلا اذه يعم لعغتو ينذوخأ قيام ككاو

 كرما تققحت نقؤ هنم كترذح اميف كتعتو افنزوجعلا «ىلهب كتبرج

 كنا :-نئا الا لبت  تنكو كنيبو ينيب يزلا لهعلا تضقن كناو

 ءاسنلا ىملع ددرتت كناوزوجعلا هذه مم ينيعب كتدهاش ئتحرشاط

 كلذ نم ًاربتي وهو هسأر ىلع فخلااب هبرضت كتراصو تارجافلا

 هب هتمهتا امه لغف .قعفال و ةرمع ةرم اهناخ ام هنا اهل فلحاو

 لوقت و خردتو يكبت و هبرضت يهو ىلاعت هلل اب اناميا اهل فل لزي ماو
 اهل الل لتمراص و هضعت يهو: هديب اهمن كسميف :نيهلصو اي يل اولاعت

 هعنص نع اهدي فكنال و هيلع ىغضرت ال يهو اهيلجرو اهيدي لبقيو
 كتراصو زوجعلا اهتءاجن .هنع اهدي كيبمق نازوجعلا ثزيمغ اهنا 9

 لبقي جوزلا لعج اسلج املف امهتسلجا نا ىلا اهيلجر و اهيادي لبقت
 اقنم ينتصلخ ثيح ريخ لكىلاعت هللا كازج اهل .لوقيزو زوجعلا دي

 كىلملا اهيااذهو اهديكو ةأرملا ةليح نم بجعتت زوجعلا تواضف

 مصتنا كلملا هسعمس املف نهديكو نهليجو ءاسنلا ركم ةلمج نم
 نع تتكسن حايصلا داز رهش كرداو هدلو .للستقت نع عجرؤ هتياكحب

 عامي سس ري ل بيسي سس صسيسا سراة



 ةئامسم#لا لعب نونامثلاو ةسىاسلا ةليللا تنطاملف

 كلملل ةياكحلا ىكح امل عبارلا ريزولا ناديعسلا كلملا اهيا ينغلب تلاق

 ىلع ةييراجلا تلخد سءاخلا مويلا ئف. ناك امل هدلو لتق نع مجر

 ةميقلا موي ىلا فب اقلغتم يبنذ ىقبيو ثومعا وسلا حلقلا اذه برشا

 ايندلا ىف سيلو ركهلاو ىيكلا ىلا يننوبسني ءالوه كئارزو ناف
 لاقت ةيراجلا عم خئاصلا ثيدح كلملا اهيا تعمس اما رهنم ركءا

 ) تلاقن ةيراج اي امهنم يرجام كلملا اهل

 ديعسلا كلملا اهياىنغلب

 <©(د

 مايالا نم اموي لخلف رمخلا برشوو اسنلاب اعلوم خئاص لجر ناك هنا

 ةروص اهيف ىارف ه«نتبب ناظويح نم طئاح ىلا رظنف هل قيدص كلنع

 رفكأف اهنم فرظا الو لمجا الو نمحا نكوارلاري مل ةشوقنم ةيراج
 ةله يبيح عسقو و ةروصلا ةله عوضعت ىرمم بييعتاو اهيلارظنلا نم خئاصلا

 هلاقدصا ضعب: ةءاجن فىالهلا ىلع فرشاو ضرم نا ىلا هبلق يف ةروصلا

 يضرم نايخا أي هللاقف هنم وشكي اموهلاح نع هلأس :لنع سلج املفةروزب

 ةروص .تقشع ينا :كلذ و قشعلا نم ىئباصا ام عيمج و هلك

 هل لاقو ىقيذصلا كلذ همالف يخا نالف طئا> يف ةفوقنم

 منو ال و رضت ال طئاح ئنةروص'قشعت فيكف كلقع ةلق نم اذه نا

 قوما هروص ام هل لاقف عنمت الو فخأت الو عمستال ورظنت الو

 اهعرتخا اهو يذلا »1 هقد لص هل لاقف ةليوح ةأرما لامتم يل ئلغ الإ



 ار لاجرلا ديك م كلملا مادق ةيراجلا ةياكح

 2 ةلذهل ناكناو لاح لك نئلع تيم اهي> يف انااه هل لاقف هسأر نم

 ةويحلاب يندمي نا ىلانغت هللا وجرا اناق اينهلا ىن هيبش ةروصلا

 لق ةردسجوف اه روص نم نع اولأس نورضاحلا ماق اهلف ءازا. نا لا
 هنولأسيو وميهيجلفف للاخ هوب ارا

 اهيبش اهل ئأر وا هنهذ نم اهعرتخا وه له اهببس ام ةروصلا .كلت ن

 ةيدغم ةيراج لكش يلع ةروصلا هذه تروص ينا مهلا لسراف اًيندلا ىف

 خئاصلا عمس املف دنهلا ريلتاب ريمشك ةنيدمب يش و ءارزرلا ضعبل

 لضوف لنهلا دالب ىلا اهجوتم راس و زهج" سرفلا دالبب ناكر ربخأب
 ة بيدولا كلت خس. ابلن فيمح نهج لعب نم.ةيسرقلا لآ ||

 فىلت لها نم راطع لجر دنغ مايالا نم امري بهذ اهيف رقتسا و

 نع غئاسصلا هلأسف.ابمبل انطف اقذاح رانطعلا كلذ: ناكو ةنيدملا

 نسحم ةريسلا نمح لداعف انكلم اما راطعلا هل لاقف هتريم.و مهكلم

 .اذاف ةرخشسلا الا ايندلا ىف ةركي ام و هتيعرل فصنم و هتلود. لشال
 امهكرتيو ةنيذملا جراخ بج يفامش اقلا ةرحاس وا رحاش ةىدلب يف عتو

 زيزو لك ةزمس هل ركذف هئارزو نع هلأس ىث اتومي نا ىلا عوجلاب
 نينعابهل لاقن ةينغملا ةيراجلا ىلا مالكلا رجنا نا ىلا هيلع وه امو

 الف ةليحلا ريبدتب يف لخا ئتح امايا كلذ دعب ربصف ينالفلا ويزولا

 لخا و""ةئاصلا بهذ ةفصاع حاير و دعر و رطم تاذ ةليل يف ناك

 هيف ىاع و ةيراجلا ديس ريزولا راد هجوت و صوصللا نم. ةدع هعم

 هتحاس ىلا لزن هيلا لصو املف رصقلا العا ىلا علط رث بيلالكب 1

 اويرش. فارؤ اه: ريرس قلع ةدج اولك تامئان .يراوجلا عيمج
 ورع ةعبرا ةليل يف قرشا اذا ردبلا اهناك ةيراج م نم

 نم رتس اهيلع اذاف اهنع رتسلا فشكو اهسأر لنع لعق و اها لضقف



 لاجرلا ديك نم كلما مادق ةيراجل | ةياكح |رعم

 0 لدح تيوب الخ دنإ م .امدارسرا قع ءاةمنم انمار نفع سلا
 اربدعلا نم: ناتةعمشلا: ناتاه و جاهولا  بهذلا .نم نادعمش يف

 دنعائطغم ؤه و اهيلح ميمج هيف ةضفلا نم تا 55

 احخاو اح دج اهحرجف ةيراجلا لفك اهب برضو انيكس ج رخاف اهسأر

 ثنط رو تتةكسف حايصلا : نم  تفاخ هتأر املف ةبوعرم ةعزف تهبتناف

 ككل | سيلا آو, عيط ايديا اذ, ىلا. فهن هل !تلاقق" لاملا7نبخا يريدها

 امي. :قحلا لجرلا نوانتف. كيسح يف و كتريج يف انا و :حفن ىلتقب

 حاسبملا مالكلا نع تدتكسف حابصلا دازرهش كردازو فرصناو هيف

 ةثامسملا دعب نونامثلاو ةعباسلا ةليللا تناك املف

 ايؤولا رصق علط نيبح خئاصلا نا ديعسلا كىلملا اهيا ىنغلب. تلق

 اعاتهتلم هيذ يذلا ديلا دخا و اهحرج ا هلفك نلع ةيبواجلا برض

 هيف يذلا ىعلا هعم لخا و هبايث سبل حابصلا جبصا املف فرصنا و

 هيدي .نمب ضرالا لبق .مث ةنيدملا كلت كلم يلع هب لخد و يللا

 نايسارخ ضرا نم انا و كل مان لجر يننا فلملا اهيا هل لاقو

 كلدعو كن ريس نسح نم عاش امل كترضح ىلا ارجاهم تيتا.دقو

 هله, ىلا: تلصوب ىق وب: كئاول ثيحت نوكأ نا تدراذ كييعز يف

 اًمنييف هجراخ . نم .تمنف اًتولغم بابلا تدجوف راهثلا رخآ ةنيلملا

 ةسنكم ةبك ار نمهايعا ةوسن عبرا كابر ىقإ ناظقيلا و مامن نيب انا

 نلخدي ةرحس ىمنا كلملا اهيا تملغف ةحورم ةبكار نهئدحا و

 بنذب ينتبيرض و اهلجرب ىينتصفر و ينم نم لحدا تفدن كتنيدم

 اهتبرضف برضلا نم ةدحلا ينتفذخاف ينتعجؤاق اهدي يف ناك بلعث

 تءزهنا اهتحرج املف.ةدراش ةيلرم يهو اهلفك تباصاف ىععم تناك نيكي



 ع لاجرلا ديكنم كىلملا مادق ةيراجلا ةياكح

 هنيف تيأرف هتستف و هتذخاف هيف امب قحتلا اذه اهنم مقرف يمان

 58 عئاس لجر ينال ةجاح هب ئل سيل هلغف سيفنلا يللا انه

 دصاق ينا و اهيف امب اهتدهز و يبلق ىع ايندلا تضفر لقو لايجلا

 املف فرصصنا و نكلدبلا ىدي نيب قحلا كرت مث ىلاعت هللا هجو

 ختسيمج (يزعلا»وا ىعلا كلذ«ىلفلا متف كلملا فنع نم جرخ

 ىلع“ هب ردعلا ناك اقع هيف لجوف ةديب هبلقي راص و هنم ىلعلا

 هل لاق هيدي نيب رضح املف ريزولاب كلملا اعدق ةيراجلا ديس َرِيَزَولا

 كلملل لاق ف هفرع ريزولا املف كيلا ه«تيدها يذلا لقعلا اذه

 يلرضحلا كلملا هل لاقف يدنع ةينغم ةيراج ىلا هتيذشا انا و رعت

 يدب نيب ةيراجلا ترضح املف اه رضحاف ةعاسلا هذه يف ةيراجلا

 فشكف ال ما حرج هيف له رظنا و اهلفك ن ء ففكا :هل نات االقولا

 يالرماي معن كلملل ريزولا لاقت نيكس حرج هيف ىأرف هنع ريزولا
 لسجرلا يل لاق امك ةرحاس ةذه ريزولل ىلملا لاقن حرجلا اهيف

 ةردسلا بج يف اه ولعجي ناب كلملا رما مث بيرال و كشالب دهازلا

 خئاصلا فرع.و ليللا هاج املف راهنلا كلذ يف بجلا ىلا اه ولسراف

 :رانيد / فلا هيف سيك هكييدو" بلا عضراجب لا ماج تيمبتا كف كليا لإ

 مم لخد مث لوالا لبهللا ثلث ىلا ثدحتي سراحلا مم سلجو

 هذه ىم ةقيرب ةيراجلا هله نا ئخا اي ملعا هل ”لاقو مالكلاىف سراعلا

 نم ةصقلا هيلع صق و اهتعقوا يذلا اناو اهنع اهوركذ يتلا ةيلبلا

 رانيد فلا هيف ناف سيكلا اذه لخ يخا اي هل لاق ث * اهرخآ ىبلا اهلوأ

 نم كل عمغنا رمئاندلا هذهف اطول ىلا اهب رفاسا ةيراجلا ىنطعاو

 ةءالسلاو ريخلاب كلوعدن_نانثالا نحن او انرجا رفتغا و ةيراجلا سب

 مث تمد فيك و ةليعلا ةذه نم بجعلا ةياغ 05- هتياكح عمس املف
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 ءامنلا ديكر كلملا مادق سماخلا ريز ولا ةناكح < وف

 الب“ ريعي ال نا هيلع طرش و هل اعكرت و هيف امب سيكلا سراحلا ذخا

 راس و هتقو نم غئاصلا اه ىل خاف ةدحاو ةعاس ةنيدملا هذه يف

 رظئاف ةدارم غلب لقو ةدالب ىلا لصو نا ىلا ريشلا ىف لجي لعجو

 فيفا ني ةيروق ري :ذككار زوو مهليحت و لاجرلا ديك ىلا كلملا اهنا

 نه ايف “لفاغ مكاح يدي نيب تناو انا فتادغ يفو ىقح

 رما اهمالك كلملا عمس انملف كلملا اهيا كفم ىقح

 هيادب نيب ضرالا لبق و سماغلا ريزولا هيلع لخدفن هدلاو 1“

 كا رجف ا لج "نجحت الو نومت ناعلا ريظعلا ىلملا اهيا هل لاق مث

 يذلا لجرلا ةمادن مدنت نا كيلع فاخاو ةمادن تبقعا ةلجع ٌبرف

 لاق زيزولا اهيا كلذ فيكو كىلملا هل لاقف ةرمع ةيقب كحضيب .

 تللمل أهي |ينغلب

 لاماذ ناكو 0 لا توسيهبلا يوذ نم لجر ناك هنا

 الل و كرت و ئلاعت هللا ةمحر ىلا تامف كالم اوديبعو مدخ و

 برطلا عامس و برشلاو لك الا ىف ذخا كلولا ربك املف اريغص

 تح هوبا هل اهفلخ يتلا لاومالا قفناو ىطعاو مركُت و يناغالاو

 للا 9 كانت تجفلا دارارفش ا كرقاأو هعيمجلا لاس تلا يقَق

 يا( حححححح حس و قل ىلا مالكلا نش

 ةثامسملا لعب نونامثلاو ةنماثلا ةليللا تنذاكاملف

 .ةغلخ يذلا لاملا بهذا امل كلولا ناديعسلا كلملا اهيا ينغلب تلاق

 فكالمالاو يراوجلاو لكيبعلا حض يلع مل يش هئم قبيل و ةوبأ هل

 راص ئتح رقتفاف ةريغ و هيبا لام نم هلنع ناك ام م دسدوج قفناو



 رع ءاسنلا ديكى م كلملا مارق سماخلاريزولا ةياكح

 اموي سلاج وه [_منيبف ةنس ةدم كلذ ئلع. ثكمف ةلعفلا عم لغتي

 0 قوس ىهاكا و ما نم 6 اذ اح تحأ مل

 ا يا لب العا قولو راي منبت ا

 لهف ردقلاو ءاضقلا ىلذن ءاي هل لاقف ةل احلا :له يف تناو كيلع

 يدل واي هل لاقناهيف ينم لوتست ةداح نم هجولا سينصأي معاج كل

 لاقف 2 وه امو باشلا هل لاق ريسي يش يف كم لختسإ ناديرا

 اج قع 2 ام سيلملاو لك أملا نم ان دنع 0 انتحاح

 كيلع هللا دري لعلو ىشاردلا و ريخلا نم كيلا لصي ام اندنع كلو

 كيلع ىل خيشلا هل لاق مث ةعاطو اعمس باغلا هل لاقن انببسب كتمعن

 نوكتنا يدلو اي هل لاق رع اي كاطرش وه امو باشلا هل لاقف طرش

 بج دلل نع اننل د أف لفت انتي ا اذاو هيلع ان ارث اميف ان نرسل امنا

 انب دا 5 اِشلا هل لاقف انث اكب
 قلع درس ه5 نإ وأد 9 ا ّ معا ينحت ام لل اند اب د

 مامحلا ىلا هلص وا نا ىلا ئيشلا 00 ماقف ئلاعت هللا ةكرب

 رهجلا ليس ربو فشقلا نم هيلع ام هن لب نع اازاو هيف هلخ د اف

 هلؤنم ىلا هب ىضعمو اه ايا ه«سبل اف شامقلا نم ةنسح ةلحا هل اف الجر

 ةديشم ناينبلا ةيلاع اراد اهلجو باشلا لخدامملذ «ةعامج كنع

 ءاملا نم ةيقسف ةعاق لك ىف تاع اقوةلباقتم سلاجمب ةعس او ناكرالا

 يق نسح ناتسو نلع ةهج لك نم لطت كين ا ت4 درغت رويط اهيلع

 ماخرلاب اشوقنم ةدجوف سلاجملا دحا يف عيشلا هلخد اف رادلا كلت

 ىنيلب اقتم نيلع اف خ ووشلا نم ةرشع هيف لجوو رورعلا طدسبب شورغم



 ءاسنلا فيك نم كلملا مادق سم اخلاربزولا ةياكح رع

 مهرما نم باشلا بجعتف نوبحتني و نوكمي نزحلا بايث نوسبال مهو

 2 خليعلا نا مث هناسل عنمف طرشلا رك تف جمشلا ل أنسي نا مشو

 0070010 رامي د فلا نوثلث هيف اقودبص باشلا نا

 نيماأ تناو فورعملاب كسفن ىلحو قو ىدنصلا اذه نم انيلع

 لزب ملَو ةعاط و اعمس باشلا لاقف هيف كتع دوتسا ام ظفحاو

 ةذخاف مهنم دحاو تام مث لاهلو مادا ةدم مي قفني باغغلا

 لزي لو راذلا فلخ ةضور يف ةونفدو ةونفكو هولسغو هب اسعصا

 يذلا ا يدب نا ىلا للداو دلعي ادحا و مهتم ذخأي تثوملا

 امهعم سيلو راذلا ىلت يف باشلا و وه روتسافذ باشلا منختسا

 سي املف ٍعيشلا ضرم مث نينسلا نم ةدم كل ّنَّلَع اماتاو قللت

 مكتم لخ انإ ف اي هل لاق مث هل عمجوتو هيلع ل بقا هتويح نم باشلا

 يدلل واي 000 جيغلا هل لاقف يتقاطو يدهجب مكه دخاو مك جدنا

 انلدب الو لجو زع هللا ىلا عت انقملا هذه تيفوت قا ىلا انتمدخ

 تلاه يناق' قيطا الام ىنفلكثالو ةجاح نم كلذب كلام يدلواي

 انعقو امم و نأ تد را ناف ىتيلبب ادحا يلبي ال نأ لئالاعت هللا

 ماعت ك0 6 [فياكا ام كبصت نا

 تتكسف حابضلا دازرهش كرداو مدنلا فكعفنيال ثيح مدنت

 - 1 1 0 1 ستسهل ةهوسيومفا مخل ١ بكف | مالكلا ل

 فكنوكل نم تيأر ام بمد



 ا ءاسنلا فيكى رم كلملا مارق سماخلاريزولا ةياكح

 ةئامسمخلا دعب ن ونامثلاو ةعساتلا ةليللا تناكاملف ظ

 ةرشعلا نم يقب يذلا ٍنيشلا ناديعسلا ىلملا اهيا ينغلب تلاق

 مدنلا كعفني ال ثيح مدنتف بابلا اذه رتفت نارذحا باشلل لاق
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 هنفد و هنفكو هكيب باشلا هلسغف تامف عيشلا ىلع ةلعلات ديازت مث
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 هيف ام ئلع موتخده وه و عضوملا كلذ يف باشلا دعتو هباحض| دنع

 ةوكغتيإ وش اهنييف خويشلا هيف ناك أميف ركذتم قلق كلذ عم وش و

 هل ابب رطخ ذا بابلا تف مدعب هل هتيصو وعيشلا مالكيف مايالا نم امتي

 ققانسفيطلاب اي: .ىأر تح. شكو ةوجلاكلت ىلا ماقف هيلا رظني هنا

 ةرظن املف دالوبلا نم لافقا ةعبرا هيلع و توبكنعلا هيلع ششع

 لاقو ه«سفن هيلع تباغ ىنمم املا مويلا ىفو مايا عبس ةلم اهعنمب وهو

 ءاضق ناف هنم ىلع يرجد "يش يارظناو بابلا كلذ جتفا نادب ال

 «تداراب الارومالا نم رما نوكي الو يش ةدريال ةردق و ىلاعت هللا

 ازيلهد ىأر بابلا متف املف لاغق الا رسك نا دعب بابلا عتف و :ضهنف

 جرخ لق هباذاو تاعاس ثملُث رادقم هيف ىشمي ل عجف  اقيض

 5 - 4 ه8 عتف 5 :.؟ 5
 لئلع كيوي .راصف كلذ نم باشلا يجعتق ميظع رهن ىاطاش يلع

 نم لل دق ريبك باقعب اذاو الامشو انيمي رظنيو ”ىطاشلا كلذ

 لا ضرالا م ءامسلا نيب هيراط و هبلاخم يف باشلا كلذ لمحت وجلا

 فرصنإو ا هيف هاقل اف رحملا طصاو يف ةريدزج نلاجعف ينا نا

 نيا يردي ال ةرما يف ا,ىيستم باشلا راصف باقعلا كلذ هنع

 لق بكرم حلقب اذاو مايالا نم اموي سلاج وه ايمنيبف بهذي

 بكرملاب باشلا رسطاخ قلعتن ءامسلا ىف ةوجنلاك ردبلا ىف هل حال



 ءاسنلا ديكرم كلملا مارق سماخلاريزولا ةياكح اة.

 املف هبرق ىلا تالصو تح. اهيلا رظنب راصو اهيف نوكت هتاجن لعل

 لدنصلا نم ةفيداجم و سونبالا و جاعلا نم اقروز ىَأر تلصو

 يراوجلا نم .ةرشع هيفو جاهرلا بهذلاب هعيمج مفصم واو دفشلإ]

 قروزلا نم هيلا نعملط يراوجلا هترظن املف رامق 8 نمن“اك راكبالا
 ةيراج هيلا تم دقت رث سيرعلا فكلتيلاتاناكاعلب قلقون هياني“ نلبتو

 ردرح ليدنم اهدي يف و ةيحاصلا ءامسلا ىف ٌةيحاضلا سمشل اك يه و

 تملقتف تيقاويلا عاون اب مصرم بهذلا نم جاتو ةيكولم ةعلخ هيف

 دجوف قروؤلا ك1 ىلا يدي الا ىلع هنلهحو هتداوقنو هتسيلاو هيلا

 ٍيَجا يف نرسو عولقلا نرشن مث نولملا ريرعلا طسب نم اعاونا هيف
 يردا الو مانم اذه نا. ثدقتعا نهعم ترس املف باشلا لاق رحبلا

 ركاشعب ”التما لقب رسبلا تيأر .ربلا ئلع ىفرشا املف يب نبهذي ىيا

 يلا !و م لق رد نوعر كتم رهو ىلاعتو هناحس هللا هلا مهتدع رلعي ال

 ئل "اللا عاون اب ةعصرم بهذ نم جوردب ةم. وصملا ليخلا نم ةسمخ

 يعم كراس ةعبرالا و هتبكرف اسرف اهنم ىتزخاف ةنيمغثلا صوصفلاو

 لوبطلا تتدو مالع الاو تايارلا يسأر ىلع تدقعنا تبكر املو

 ددردتا ثريهو ةرسيم و ةنميم ركاسعلا تبترت مث تاساكلا تبرضو

 بئكوملا .نم هيف انا امب قدصا الو ارئاس لزا ماو ناظقي ما مئان اذالش

 روصق هيف رضخا جرم ىلع اًنفرشا تح مالحا ثاغضا هنا نظاىب

 راهقلا دحارلا هللا مست رامطاو راقزاو راهناو راجثاو نيتاسبو

 نيتاسبلاو روصقلا كلذ نيب ىمزرب دقوركسعب اذاو كلذك مه اهتيبف

 تفقو: تم ؛اوند املف جررملا كلذ الهى ان ىلا ززيسن لذ: ليسلا» لغم

 ه«يدي نيب 5 ةدرذمب مدقت لق مهنمم للمن اذاو ركاسعلا كلت

 ' 1 دارج وع نتناول للصم اكلليلا نورت انيلاخ , ةاكنح ساو ذل“ لدم



 اها ءاسنلا ديك ىه كلملا مارق سماخلاريزولا ةياكح

 نسحا امهضعب ىلع املس مث رخأالا لزن ةداوج نعلزن كلملا أر

 هعم راسف: يفيض كنافانبرس باشلل كلملا لاقف مهلومخ اوبكر مث مالس

 امهيديا نيب رمست يه و ةبترم بكاوملاو نوثدحت# رهو باشلا

 حابصلا دازرهش كرداو اعيمج رصقلا اولخدو اولزن مث كىلملا رصق ىلإ

 / نفق وع فمع عنشملا جلا مالعلا نع سردين
 تن يا اا ار

 ةثايسمكا لعب ىيعستلل ةيفوملا ةليللا تناك املف

 وهراس باشلا لخا امل فكلملا ناديعسلا كلملا اهيا ىنغلب تلق

 مث تكلبلا كيانئف ةكباشلا ىي زو رصقلا : يف: الخد تخل تاكومتا ال وااو

 لولا كلذ ىفكا فلق منبع :نسلج ور بهذلا نم يسرك للغ : هسلجا

 ءامسلا ىف ةيحاضلا سمشل اك ةيراج ووش اذاو هوجو نع ماقللا

 باشلا رظنف لالدو بِجعَو لامكوءافثو نامجوا نس فلا ا

 اهنسح نم ابهعتم باشلا راص و ةميسج ةداعس و ةميظع ةمعف ىلا

 و لكف ضرالا هذه ةكلم ينا كلملا اهيا رلعا هل تلات مث اهلامجو

 لجاروا سراف نم رهنم هتيآر نم عيمجو اهتيأر ىتلا :ركاسعلا ةذه

 نار بصانملا بايراو ماكحلا نهف ءاسنلا اماو تاعانصلا رئاس" نم

 ريزولاب اذاو ىلذك ره امنيبق بجعلا ةياغ كلذ نم باشلا بجعتف

 راتوو ةبيش تاذ ةمشتح» يهو ءاطوغش زوجع يضاذاو لذد لق

 كلذل ٌزوجعلا تضمف دوهشلا و يفاقلا انل يرضحا ةكلملا اهل تلاقف

 مالكب هتشحو ليزت و هسنارت و همدانت باشلا ىلغ ةكلملا تفطع مث

 لبقو ماقن ةجوز كل نوكا نا ىضرتا تلاق و هيلع تلبقا مث فيطل



 ءاسنلا كّيكنم كلملا مادق سماخلا ريزولا ةياكح امم

 مددغلا نم لقا انا يقاديس اي اهل لاقن هتعنمف اهيدي نوب ضرالا
 مدخلا نم هترظن ام عيمج ىرت اما هل تلاقث كنيمدخي ىنيذلا

 مئيمج هل تناقف رعذ اهل لاقف رئاخذلا و نئازخلا و لاملا و ركاسعلا.و

 اهنا مث ل313 نيت و ىطعت  ثييحب هيف فرصتق كيدي نيب كلذ

 اذه-الا“ هيف فرصتت كلذ عيمج هل تلاقو قلغ» باب ىلا تراغا

 متتسا اهف مالنلا كعفني ال ثيخ مدنت هتحتف اذا و يستغل ف بايلا

 نهلكو اورضح املف اهعم دوهشلا و يضاقلا و ةريزولا و الا اهمالك

 املف لاق راقوو ةبمه ىنهيلع زو نهفاتكا سلع رغشلا تارغان زئاجع

 اهنجوزف ييوزتلاب ىلقعلا ندقعي نا نهترما يش ا ل

 لخد اوبر و اولكا املف ركاسعلا تعمج و مئالرلا تلمع و باشلا

 اهعم ماقا و اهتراكب لازاف ءارذع اركب اه دجوف باشلا كلذ اهيلع

 تاذ ركذتف «بيطا و ةانشا و ةدغرا و شيع للا يف ماوعا ةعبس

 ةلياج رئاخذ هيف نوكي نا ال ول لاق و بابلا تف مايالا نم موي

 هلخاد اذا و بابلا متف و ماق رث هنع ينتعنم ام تبأر امم نسحا

 هرظن املق ةريزجلا ىف هطخ و رحبلا لحاس نم هلمح يذلا رئاطلا
  عمس و هرظن املف ادبا افي ال هجوب ابحرم ال هل لاق رئاطلا كلذ

 فام ضرالاو ءامسلا ىيب هبراط و هفطخ و هعبتف هنم بره «هالك

 هناكم سلجف هنع باغ مث هنم هنطخ يذلا ناكملا يف هطح و ةعاس

 زعلا و ةمعنلا نم كلذ لبق ةرظن ام ركذت و هلقع ىلا عجر ىث

 مث بستن و ىكبي لعب يهنلا و رمالاو هماماركسعلا بوكر و ةماركلا و

 نيرهش ةدم رئاطلا كلذ هيف هعضو يذلا رخبلا ىللحاس ىلع ماقا

 ىلايللا نم ةليل تاذ وش امنيبف هتجوز نلا دوعي نا ينمتي رش و

 لكرد الو هتوص عمسي وض و لوقي لّئاقب اذا و ركفت نيزح نأ رهس
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 ام ءاسنلا كيك كلهلا مارق سماخلا وي زولا ةياكح

 كيلا مجرب نا تاهيش تاهيض تاذزللا مظبعا ام يداني وش و هدخش

 كلت ءاقل نم سمعي باشلا كلذ ةعمس املف ثارسحلا رثكاق ثاف ام
 يتلا رادلا لخد مث .هيلا اهيف ناك يتلا ةمعنلا عاوجر نم و ةكلملا

 !كه و هل يرج ام لغم مهل ىرج لق مهفا ملبع و خئاشملا اهيف 1

 ةلخا باشلا نا م كلذ دعب رهر زعف مهنزح و مهاب ببس ناك يللا

 كرت و جوني و يكبي لاز امو سلجملا كلذ لخد و مهلا و نزحلا
 وتقدو كام نا ىلا كحضلا و ةبيطلا مئاورلا و برشملا و ليأملا
 امنا و ةدومح“ تسيل ةلجعلا نا ىليلا اهيا رلعاف ئئاشملا .بناجب
 كلذ ىلملا عمش املف ةسيصتلا جيله. بكب<صن قو ةمادنلا ثروت يش
 داز رسهش كرداز ةللو لتق نع عجر و عمصتنا و هبظعتا مالكلا
 3 مسلس ملا مالكلا نع تتكسف .حابصلا

 ةئامسملا دعب نوعستلاو ةيداحلا ةليللا تناك املف

 ريزولا ةياكح عمس امل كلملا نا بيعسلا كلملا اهيا ينغلب تلاق
 ىلع ةيراجلا تلخد سداسلا مويلا ىف ناك املف ةلدلو لقق نع عجز
 نا لنا ينديس اي ملعا تلاقو ةلولسم نيكس اه لي يف و كلملا
 ره و يلع ىدعت نمين كتمرح و فيما رع يتياكش لبقت .رل

 ةعيدخ و ركم و ليح تابحاص ءاسنلا نا :نومعزي نيذلا .ك ٌوارز و
 اه و يقح يف راظنلا كلملا لامها و يقح عايض كلذب نولصقي و

 كلم نبا ةياك2: ءاسنلا نم ركما لاجرلا نا كيدي نيب ققحا انا

 ءرد ياو كلملا اهل لاقن رجات ةجوزب الخ ثيح كولملا نم
 تلاقف انحغيس هل ىرج



 "يه

 لاجرلا د يكن م كلملا مارق ةيراجلا ةياكح | ةزع

 ديعسلا كلملا اهيا ىنغلب

 لامجو نسح ثاذ ةجوز ةدنع ناكو اروهغ راجتلا ىنم رجات ناك هنا

 لمع اهنا و نئادملا ىف اهب نكسي م اهيملع هتريغ و هنوخ ةرثك نمف

 هناينب لبلءا لق و ناينبلا نع ةدحو ادرفنم ارصت ةنيدولا جراخ اهل

 ةنيدملا ىلا باهذلا دارا اذاف هلاغقا مكحا و هباوبا نصح و هناكرا فيش و

 اموي وه ا منيبف * هتبقر يف اهقلعو ةعم اهحمتافم فخاو باوبالا لفق

 اهجراخ هزنتي ةنيدملا كلت كلم ىبا جرخ ذا ةني فملا ىف مايالا نم

 ًانامز «-يف الط انحاعي راض ءالخلا ىلذ رظنف ءاضفلا ىلغ 1و فشيفاو

 ضعب نم لطت ةميظع ةيراج هيف رظنف رصقلا كلذ هينيعل حالف اليوط
 ديري و اهلامج و اهنسح ىف اريحتم راض اه رظن اماف رصقلا ناقيا

 ةترو و ةاودب هاتاف هناملغ نم مالغب اعدف كلذ هنكمي رلف اهيلا لوصولا

 ىمر مث ةباشن نات رت اهلعب و ةبعملا نح.دلاطت مرش اهيق تنك او
 ةيراجلا ثلاقف ناتسب يف ىشمت يضو اهيلع تلزنف زدقلا لخاد ةباشنلا

 طغلا ًارقث تناكو اهينيلوان و ةقرولا ةذه ىلا يعرسا اهيراوج نم

 قوشلاو ةبحملا نم هباصا يذلا نم اهلركذ ام تفرع و اهتأرت املف

 نم اه لانع عقو دت هنا هل ثركذ و هتقر و باوج تبتك مارغلا و

 هيلا تقلاف هتأرف ردقلا ةتاط نم هل تلطا مث ؟دنع امم رثكا ةبسملا

 اهل لاق و رصقلا .تحث ءاج اهملا رظن املف قوشلا اهب دتشا و باوجلا

 كَلْنَع:ة ب نحت .ىتح حاقفملا انهييؤيد طبر ال اطيذ كدنغ نم يمرا

 مهيلا اكشف هئارزو نيلا فرضنا يخ ماجتملا هيف طنرو اطيخ هل تمرق

 اهزو "يمضعب هل:اقفاهنع,ربصلا نع نجع دق هناو ةيراجلا كلت ةبحم

 ينلعجت نا كنم فيرا كلملا نيا هل لاقن هب ينرمات يذلا ريبدتلا



 هه لاجرلاد يك نم كلملا مادق ةيراجلا ةياكد

 كلذ نا لغجت و هرصق يف رجاتلا اذه كنع هعدو3 و قودنص يف

 مج رتست مث مايا ةدم ةيراجلا كلت نم ينرا خلبا ئتح.ىل قودنصلا

 امل كلما نيا نا مث ةماركو ابح ريزولا هل لاقن قودنصلا كلذ
 ريزولا قاغاو :دنع ناك قودنص_لكخاد هسفن لعج هلزنم. ىلا هجوت

 رهزولا يدي نيب رجاتلا رضح املف رجاتلا رصق ىلا هب ىتا و هيلع
 زوفن ةجاح وا ةمدخ ريزولا انالومل لعل رجاتلا هل لاق رث هيدي لبق

 ؤعا يف قودنصلا اذه لعجت نا كنم ديرا ريزولا لاقن اهئاضقب

 رجاتلا هلخدإ رث ةولمحف ةولمحا نيلامحلل رجاتلا لاقت كدنع ناكم

 ضعب ىلا جرخ كلذ لاعب رث ةدنع ةناؤذ يف هعضو و رصقلا ىف

 اهععم يذلا ماتغملاب هتحتف و قودنصلا ىلا ةيراجلا تماقف هلاغشا

 تبيشذ و اهسوبلم نسحا تسبل هتأر املف رمقلا لغم باش هنم جرخ
 مايا ةعبس ةدم برش و لكا يف هعم تدعت و سولجلا ةعاق ىلا هب

 يف ناك املف هيلع لفقت و قودنصلا ىف هلعجا اهجوز رضع املك و

 .لزننم ىلا اعرسم ريزولا جرخف هدلو نع كلملا لأس مايالا ضعب
 تتكسف_ حابصلا داز رهش ردا و قودنصلا هنم بلط و رجاستلا

 حاس ا -  -لهيص سم ب ب ت42ٍلا مالكلا نع

 ةئامهمحلا دعب نوعستلاو ةيناثلا ةليللا تنائادلف

 وجاتلا لؤنم نئلإ :رضح امل ريزولا نا ديعسلا.ىلملا: اهيا ىنغلتاتلاق

 نيعتسم وه و ةداعلا فالخ ةرضق ىلا رجاتلا ءاج يول بلطل

 ىف هتلخدا و ىلملا نبا تدخاف ةيراحأا هي تسحف بابلا قرط و

 وه لؤبملا ىلا رجاتلا لصو املف هلفت نع تلهذ و قودنصلا

 هيف اذاف هيف اورظنف متفناف هئاطغ نم قودنصلا اولمح نرلامعلا و



 لاجرلا ديك نم كلملا مادق ةبراجلا ةياكح |

 هل. لاق و ريزولا نيلا ج رخ هفرع و زجاغلا هأر املغ لقار ىلملا + نبا

 اوه نع امكنقمم نا اهم كحا عيطتسي الف كلملا نبا لخ و تنا لخدا

 ةيراجلا رجاتلا قّلط اوفرصنا املف اعيمج اوف رصنا رث ءلخا و ريزولا

 !ببا خو زيتا ظ ةي ال نا هسفن ىلع سقا و

 كلملا اهيأ اضياينغابو

 عسيجلل هيلع لىدانب امالغ لجوف قوسلا لخد ءافرظلا نم الجر نا

 مالغلا ماقاف هب نيصوتفلا هتجوزا لاك و هلام ىلا هب ءاجو ةارتشاف

 يجرخأ هتجوزل لجرلا لاق ' مايالا ضعب يف“ ناك املف نامؤلا نم ةلم

 ةماركو ابح تلاقق ىحرشنا و ئيهزنت و ىجرفت و ناتسبلا ىلا |دغ

 هليللا ىلت يف ةزهج و ماعط ىلا فمع كلذ مالغلا عمس املف

 ماعطلا كلذ لعج و ناتسبلا ىلا هجوت رث ةهكأف و لقن و بارغ ىلا و

 تح لقنلا و هكاوفلا و ةرج# تدل بارقلا كلذ لعحو ةرجش ثد

 نا مالغلا لجرلا رما حابصلا ا املك ةلديس ةجوز قيرط يق ةرجش

 لكأملا نم هيلا نوجاتح# امب رما و ناتسبلا كلذ نلا هتديس مم هجوتي

 لتح اهعم مالغلاو اسرف تبكرو ةيراجلا تثعملط رث هكاوغلاو برشملا و

 تقدص مالغلا هل لاقف بارغ قعن اولخد املف ناتسيلا كلذ ىلا .اولصو

 ايدول اهل لاقف بارغلا لوقي ام تفرع تنا لض هتديس هل تلاقف

 ةرجشلا ةنله تخآ نا لوقي ىتليس اي اهل لاقلوقي امف هل تناق ىقديس

 معن اهل لاقف ريطلا تاغل فرسعت كارا هل تنلاقف هولك اولاعت ماعط

 ةولكا املق اًرحهجم اماعط تدجرف ةرهشلا كلت ىلا ةيراجلا ىمرقتف

 تقدص مالغلا هل لاقف بارغلا قعنف ناتسبلا ىف اوجرفق ماعطلا كلذ



 5 لاجرلا ديكرم كلملام ادق ةي راجلا ةياكح

 ةرجشلا كحت نا لرقي ىتديس اي لاق لوقي ”يش:يا هتديس هل تلاقف

 !دجوخ ءاياو ىه تله لف: اهيتم اروخت و كسمم هام زوك ةينالغلا

 ناب رشي مالغلا عم تدعقف اه دنع مالغلا رظع و اهبجع كيازتف كلذ

 تقدص مالغلا هل لاقف بارغلا قعنف ناتسبلا هيحان يف ايشم ابرش اهلف

 تحت نا لوقي لاق بارغلا اذه لوقب ”ىش يا هتديس هل تلاقف

 ىلذ ادجوف ةرجشلا ىلت ىلآ ابشلف لقثاو هك ارف ةينالفلا ةرجشلا

 بارغلا ىعنف ناتسبلا ىف ايشم ىث لقنلا و هكاوفلا كلت نم الكاف

 لاق هلاق ينلاام و هبرضت كلام تلاقف هب هامر و ارجح مالغلا لخاف

 ييتست الو لق تلاق كل هلوقا ناردقا ام امالك لوقي هنا يتديس اي

 تمسقتا مث لق لوقت يشو ال لوقي راضف "يش كنيب و ينيب ام انا ينم

 اهجوز اهب لعفي ام لثم كتديسب لعفا ىل لوقي .هنا اهل لاقف هيلع

 ةياح هل تلاق مث اهافق ىلع تقلتسا ىتح تكحض همالك تعمس املف

 زاجثالا نم ةرسجش وحن تهجوت مث اهيف كفلاخا نا ردقا ال ةنيش

 «فلخ ةديسب اذا و اهتجاح اهل ىضقيل هتداف و شرغلا اهتحل تشرف و

 لاقف يكبت ايش ةفقار 5200 مالغ اي هل .لاقو هادانف هيلا رظني

 هنادبه هللا الا كيلع اه درامو ثتامن ةرجش قوف ىم تعقو يشذيبن اي

 قوف اهجوز ةيراجلا ثأر املف ميرتستل ةعاس انه اف تدقرف ىلاعت و

 اولاعت يبدج اي يرهظ اي هآ لوقتو عجوتت ةضرمتم ىه و تماق اهسأر
 مالغلا ىدان رث اتوهبم اهجوز راعف شيعا تيقي ام يبابحا اي يل

 جوزلا فخا تبكر املف اهيكر و سرفلا كتديسل تاه هل لاق و

 كيغشي و فكيناعي هللا اهل لوقيو يناغلا اهباكرب م الغلا و اهباكرب

 كدري الق رقت ركم و لاجرلا ليح ةلمج نم كلملا اهيا اذه و

 كليلا ىأراملف تكب مث يقحب ذخالا و يترصن نع كئازؤو



 ءاسنلا فيكن م كلملا مادت سداسلاريز ولا ةياكح امم

 قيزولا هيلع لخدف هدلو لتقب رما هيراوج زعا هلنع يهوأ اهئاكب
 كلنلا/ رابسات ههللا ما هل لاق“و هيلي, نيب - صئالا لبق 2 . نم دافقللا

 دازرهش فكرداو فكىدلورما يف لهمتلاب كيلع ريشم و كححان يلا

 حأس اس بيس سس ملا مالعلا نع. تتكسف حابصلا

 ةئامسملا دعب نوعيتلاو ةثلاثلا ةليللا تنااملف

 كلملا اهيا هل لاق سداسلا ريزولا ناديعسلا كلملا اهيا ىنغلب تلاق

 36 ب1لا لقم "وذل و ناخ ناك ةزطاتبلا "قاف تنل ما لمدت

 لق و ميظع وع نا ملعا و 2 مالظ بهذي قعلا رون و

 ثيدح ينغلب لقو ميظع نك ديك نا زيزعلا هباتك يف ئلاعت هللا لاق

 لاقث طق لحا اهلثمب اهقبسام ةديكم ةلوذلا بادزا عم تلعف ةأرما

 2 يي و يتمم تشن زر وكت ةتاتسنلتا كانا ةنتالاظتاس ا

 ىللملا هبا ىنغلب

 اهجوز رفاسف رافسالا ريثك جوز اهل ناك راجتلا ثانب نم ةأرما نا
 ا-فةيرظ امالغ تقشعنف لاحلا اهيلع داؤزف ةبيغلا لاطاو ةديعب دالب ىلا

 مايالا ضعب ىغف ةميظع ةبحم اهبحت و هبا تناكو راجتلا دالوا نم

 تدسبلو تماثن هيلع اهالقع راطف هتقوشعم رجاتلا ةجوز ةربخ خابف

 هل تعفد و هيلع تدملسف ىلاوعلا لزخم ىلا تضمه و اهسوبلم رغفا

 نقو الطاب او دهم رق هيلع او لهش ني للا ةعامجعلا و نالف عم

 موقيو ىلع لخدي نم .يدنع سيلو مولظم وشو كنج» يف نجس



 ل

 و ءاسنلا ديككلملا نم مادق سداسل اريزولا هياكح

 يلاولا ارتاملف نجسلا نم هقالطا انالرم لضف. نم لأسا و ةريغ لاعب

 نيب ةرضحا ىئتح لزنملا ىلخ دا اهل لاق و .اهقشعف اهيلا رظن :ةقزولا

 دحا ىل سيل انالوم اي هل تلاقث هني لج أ تق. .كيلا .لشرا مث يدي

 اهللاقن حا لزنم لوخد ىلع ردقا ال ةبيرغ ةأرما اناو ىلاعت هللادلا

 تلاقف كنم ىتجاح ىضقا و لزنملا .ىلخدت ىتح كل هقلطا ال ىناولا

 مانق و لعقنتو يلزنم يف يلنع رضع نا دبالف كلذ تدرا نا هل

 مض وملا ىف هل' تلاقف كلزتم لياذو اهل لان هلك كراهن عيرتست و

 تجرخ املف ىلاولا بلت لغتشا بق و ةدنع نم تجرخ مث ينالغفلا

 معن اهبهل :ناق يضاقلا انديس اي هل تلاق و دليلا ىضاق سلع .تاخد

 فكملظ نم اهل لاقف ىلاعت هللاىلع كرجاو يرما يف رظنا هل تلاق

 ينفلك يذلا وه و ةريغ لسحا يل سيل و خا ىل يديص اي هل تلاق

 مااظ هنا لطابلاب هيلع اودهش و هنجس نق يلاولا نال كيلا جورخأا

 ىضاقلا رظن املف ىلا ولا لنع هيف ىل عفشت نا كنم بلطا امنا و

 ا يحي رتسا و يراوجلا دنع لزنملا يلخدا اهل لاقف, اهتشع

 مض اردلا فرعت انكول و ىاخا قلطي "نا يلاولا ىلا لشرف َنَحنو

 انتيجعا كنال انتجاح ءاضق لجال اندنع نم اهانعفد : انك هيلغ ىتلا

 امف كلذ لفت انالوم اي تنا تنكاذا مل: ثمل اعف مالا سلا

 لاح نلا ىيجرخاف انلؤنم ىلخدت مل نا ىضالقلا اهل لاقف ريغلا موان

 يلزنم يف يدنع نوكيذ انالرم اب كلذ تدرا نا هل, تلاقف كليبس

 لخادلا و مدخلا و يراوسجلا هيف ناف كلزنم نم نسح او رتسا
 جوحت ةرؤرضلا نكل رمالا اذه نم .ًايش فرعاام ةأرما اناو .جراخلاو

 ينالغلا :مضوملا ىف هل تلاقف كل زنم نيا يضاقلا اهل لاقف

 كنع نم تجرذ مث يلاولا.هيف تدعاو يذلا موهلا يلع هتدعاوو
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 ةرورض هيلا تكش و اهتصق هملا تعفرف ريزولا لزنم ىلا يضايسقلا
 يضقن اهل لاقو اهسفن نع ريزولا اهدوارف ىلاولا هنجس هناو اهيخا

 نوكيف, كلذ ؛ثدرا نا هل .تلاقف  كاخا كل ىبلطنو كنم ةجاح

 تناو !ديعب سيل لزنملا نال كلو يلرتسا هناف يل زنه يف يدنع
 نياو زيزولا اهل .ىلاقف ةفارظلا و ةناظخلا نم هيلا جاتحن ام فرعت

 ث مويلا كلذ .ئلع هتدعاو و ينالغلا عضوملا ىف هل تلاقف كلزنم

 هتل أسو اهتصق هيلا تعفر و ةنيدملا كلت كلم ىلا ةدنع نم تجرخ

 ممس !بيلف .يلاولا هسبح هل,تلاق هسبح نم اهل لاقن اهيخا..قالطا

 هعم لخدت نا اهرماف هماق يف ىشعلا ماهسب هتقشر (ه«هالك كلملا

 كلملا اهيا هل تلاقف اهاخا صلخ# و ىلاولا ىلا لسري تح رصقلا

 كلملا .ناكناف ئننع ارهقاماو يرايتخاب اما كيلع لهسي رما اذه

 سفنرشي اكتم اهبل واج اذان كل ىظح دعس نم هناف ىنم كلذ دارا

 2 ا ها لاق امك ماركلا هتاوطخ> لقنب

 6 اونو "222 م هن .ور ع 12 نام همسززتجو د هم معرر6 مم مص َي

 يدنع همراكم تاج نم ةرابز  امتعيس واامت رصبا لش ى يلمح

 تدعاو يذلا .مويلاب هتدع اوفا رما .كل فلاغنال كلملا اهل لاقف

 تتكسف جاسسبملا داز رهش كردا و اهلزنم هتفرعو ةريغ هيف

 ِح

 ةثامسمكلا دعب نوعستلاو ةعبارلا ةايللا تناك املف

 هتفرع .كلملا تباجا امل ةأرملا ناديعسلا كلملا اهيا ىنغلب .تلاق

 بيرا هل لاق وو راجن لجر ىلا كتواجف ةلدذع نم تجرخ مث رهزولاو



 0 ءاسنلا كيكرم كلملا مادت سداسلا ردرزولا ةباكخ

 ةقبط لك ضعب قرف اهضعب .تاقبط عبراب ةنازخ ىل ' عفضق. نا .بكتم

 ةدعبزا اهل ناقف هكيطع اف كترجاردقب ينربخاو اهيلع لغقي باجب

 يذلا وهف لاصولاب ةنودملا ةديسلا اهيا يلع تمعنا "نا و ريئاند

 ئل نمعاف ىلذ نم دبال ناكنا هل تلاقف ايف كنم لخأ الو ديزا

 اهل رضع نا هتىدعاو و ةماركو ابح اهل .لاقن اهلافتاب تاقبط سمخ

 ىتح يدعتا يتديس اي راجنلا اهل لاقف هنيعب مويا كلذ يف ةنإ:خلاب

 ئلهم ىلع ”ئجا كلذ دغب اناو ةعاسلا هذه يف كتجاح ينخأت

 اهلونم ىلا تف :رصناو ثاقبط سوت ةناوخلا اهل لمع لئيتح :لنع ترلعقف

 بايك ةغبرا تذخا اهنا رث سولجلا هيف يذلا لسملا ىف اهتعضرف

 تلبقاو زخأألا فالخ٠ نول لك انول بوث لك خبصف غابصلا ىلا اهتلهحاو

 اهلف بيطلاو هك اوغلاو مومشولاو بورشملاو لوك أملا زيهجلا ىلع

 تشرف مث تبيطت و تنيزتو اهس وبلم وخفا تيببل داعيملا موب ءاجب

 ييفاقلاب اذاو يتأي نم رظتنت تدعتو ةرخافلا طسبلا 'عاوناب :سلجملا

 اهيم لق ىلع ةنتاو تماق هتأر املف ةعانئمجلا نبق اهيلع لخد لق

 تمانو شرفلا كلذ ىلع هتساجا و هتذخاو هيدي نيب ضزالا تلبقو

 خلخا يديس اي هل اتلاقف .ةجاحلا ءاضق اهنه داراف «تنتبع الو هعنم

 عانقلا !ذه :لعجاو ءارفصلا - ةلالغلا هذه شبلاو كتم امعو كباَيش

 يضقت كلذ ىدعبو بوزغملاو لوكأملات: رضحف ىتح كسأز' ليلع

 قراطب اذاو عانقلاو ةلالغلا سبلو هتم امعو .هبايث :تزخاف كتجاح

 غل تلاقف بابلا قرسطي يذلا اذه نم ىضأقلا اهل لاقن بابلا قرطي

 قت ذل هل: تلاقف انا جورا نياو لمعلا نيكو اهل لاق ىجوز !ذه

 نم هتزخاف كلادب ام ىلعفا اهل :لاقف ةنازدلا هذه كلخذا قنا

 ىلا تجرخ اهنا مث ةيلع تلفت و ىلغسلا ةقبطلا يف هتلخدا و ةدي

 ّق
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 و اةئيدي نيب ضزالا تلبق هتأر املق يلاولا وش اذاو هتستف و باجلا

 نا يديس اي هل تلاق و شارفلا كلذ ىلع هتسلجاو اهديب هتذخا

 كمادخ ضعب نمو كتيراج اناو كلح» لحدلا و تكعضوم عضوملا

 سويلملا نم كيلعام ملخ اف يدنع هلك راهنلا !ذه ريقت تناو

 هسأر ىلع تلعج لقو مونلا بوث هناف رمحالا بوقلا اذه سبلاو

 شاوغلا ىف هيلا تتا هبايث تذخا املف اهدنع تناك ةنرخ نم اقلخ

 تراهن راهنلا !ذه انالوم اي هل تلد اهيلا ةديدم املف اهبغ الوبهتبع الو

 ةعاطلاو غمشسلا اهل لاقت يرطاخ نٌيمطي ئتح نجسلا نم يخا قالطاب

 لوصو .ةعاس هيخ هل :لؤقي ةرادنزاخ ىلا اباتك بتكو :نمعلاو سآرلا ىلع

 شارغلا ىملع ةبع الق تليقا مث ه«ذنم اهت لاو اهمتخ مث ةملكب اهلماح

 لمعا تورك قلق ىحوز تلق !له نم اهيل لاقف بابلا قرط قراطب اذاو

 هتلخداو هتذخاف كيلا دوعاو هفرصا ئتح ةنازخلا ةذه لخدا هل تلاقث

 مث امهمالك عمسي ىضاقلا و اذه لك هيلع تافقو ةيناغلا ةقبطلا يف

 تلبقت «بتآر املف لبقا لق ري زولا وه اذاو هتحتفو بابلا ىلا تجرخ

 انتفرش دقل يفىيس اي هل تلاقو هتمدخ و هتقلت و هيدي نيب ضرالا

 كييياجنا مث ةعلطلا ةزه هللا انمىللءا الف انتالوم اي املزنم يف كمودقب

 ةفيفخلا هذه سبلاو كتم امعو كبايث علخا هل تلاقو شاوفلا ىلع

 اي هل تلاقو رمحا اروطرط و اقرز ةلالغ «بتسبلاو هيلع ناك ام ملخف
 ةذهف ةعاسلا ةذه يف اماو اهتقول اهلخف ةرازولا بايث ةذه اما انالوم

 شارغلا ىلع هتبعال رب زولا اهسبل املف مونلاو طسبلا و هم دانملا بايث

 يديس اي هل لوقت و هعنمت ىهو ةجاحلا ءاضت ديري رهو اهبع الو



 ذل ءاسنلا ليكى م كلملا مادت سداسلاري رولا ةياكد

 مق هل تلاقف ر يبزتلا فيك اهل لاقف يجوز. هل تناقف !ذه نم اهل

 اذاو بابلا ندتفف تجرخو هيلع تافق و هقلاقلا ةقبطلا هتلخدا اهنا

 :ليب تلخا و هيدي نم ضرالا تلبق هثأر اهملذ ىلكد لق كلملا وش

 ا[ئتفرش تلاق و شارفلا ىلع «_ةسلجا و ناكولا رلدص نق هتلخدا و

 نم ةوطخ يواست ام اهيف ام و ايندلا كل ان لق ول كلملا اهيا

 جانبفلا مالكلا نع تتكسؤ حابصلا داز رهش كرذاو انيلا كتاوطخ

 ةثامسمخلا دعب نوعستلاو ةسماخلا ةليملاا تناك املف

 تلاق ةأرملا راد لخد امل كلملا نا كيعسلا كلملا اهيا ئنغلب تناق

 كئاو_طخ نم ةرطخ يواست ام اهيف ام و ايندلا كل انيدنفا ول هل

 ةملط كملكا ئتح انذا ىنطعا هل تلاق :شارفلا ىلع سلج املف انئْيِلا

 حلخاو ياديس اي ح رتسا هل تلاقن تش امهم ىملعت اهل لاقن ةدحاو

 الق رانيد فلا يواست تقولا كل3 يف باث تذاكو كتماهعأو كبايث

 ةسنااوت تابتاو ةدانزالب 0 ةرشع هتميق اقلخ ابوث ةتسبلا اهعلخ

 عده لا نوعمسيب ةنازخلا ف يتلا ةعامجلا و هلك ١نله هيعالت و

 دارا و اهقنع ىلا: ةزي' كلملا ذم املف رلعتي نادحا رذقي الو اهنم

 لبق تنك نق و انتوفي ال رمالا اذه هل تلاق اهنم هتجاح ئضقُي نا

 امَتْيِبَق كرسي ام يدنع كلف ساّجملا !ىلهب ىتمذخ تدع و نألا

 هل  تلاقف ارهق هفرصا هيلا عطل طا الاو «نرم امرك انع هيف رصا اهل لاق

 اهل لاقف ىقفرعم نس هفردا ئتح ربضا لب انالزم اي كلذ نوكي ال
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 ثلفتو ةعبارلا ةقبطلا ىف هتةلخدا و هلي نم هتزئاف. انا لعفا فييكو

 اهلام اهل: ناقف اهتلمع ىتلا نئازخلا هله "ىف يا هل ثلاقن.اهيلع

 هله يتديس اي اهل لاغف ةقيض .ةقبطلا ةله نا هل تلأقف ىف كيس ي

 مست هله اهل لاقف كعست مل اهناف اهرظنا و لخدإ هل تلاقف ةعساو .

 اهنا .ىث ةعماشلا ةقبطلا هيلع تلفت لخد املق راجنلا لخد مث ةعبرا

 اهذخأا املف رادنزاغلا ىلا اهب تضم و ىلاولا ةترو تذخا و تماق

 هتر بخاف سبحلا نم اهقيشع لجرلا اسهل قلطاوت اهلبقاه أرق و

 ةنيدملا هذه نم جرخن هل تلاق لعفن فيكو اهل لاقف هتلعف امب

 ناك ام ازهج مث انه :ةماقا لعفلا اذه لعب انل سيل و ىرخا ةنيلم للا

 لرخا ةنيدم ىلا امهتعاس نم ارفاس و لامجلا لنلع ةالمح وامه كنع

 اورصحناف لكا الب مايا ةثلث. ةنازخلا تاقبط يف ارماقا مهناف موقلا اما و

 ناطلسلا لاب“و ناطلسلا ضر ىلع ر اجنلا لايف اول 95 مل مايا دمك مهنال

 سأر يلع يلاوبلا لاب و يلاولا سأر ىلع ريزرلا لاب و ريزولا سأر لع
 نحن ام انيفكي اما ةساجنلا ءله يش يا لاق و يضاقلا حاصف ىضاقلا

 اهيا كرجا هللا مظع لاق و هتوص يلاولا عفرف انيلع اولوبت تح هيف

 ةلنهلاب ام لاقو هتوص حفر يلاولا نا مث يلاونلا هنا هفرع هعمس املف ىضاقلا

 هغمض املق:يلاولا: اهيا: كرجا هللا رظع لاق:و ,هتوصريزولا عفرفةساجنلا

 ةله لاب ام لاق و هتوص عفر ردزولا تا مث ريزولا هنا هفرع ئلاولا

 نا مث ربزولا اهيا كرجا هلثا مظع لاق و هتوص ىلملا عفرف ةساجنلا

 ريزولا نا مث هرما متكو تكس رث هنرع ريزولا مالك عمس امل كلملا

 ةلودلا بابرا عيمج ثرضحا انعم تلعف امب ةأرملا :زه هللا نعل لاق

 لوا اناف :اوتكسا مهل نات, ىلهملا مهعمس ةيلفخ كلبلا يم اماه ل



 1 ءاسفلا ديك من كلملا مادق سداسلا ريزولا ةياكح

 ريهل لاق م هلوق راجثلا  عمس املف ةرجافلا ةرشاعلا هله ةكبش يف قو نم

 كعج أو :ةيهفضؤيلابب ةعبراب ةنازخ اهل تلمع لق ىبنذ * يش يا انا

 مهنا رث يلع اهتلفقو ةقبطلا هذه ينتلخ داو ىلع تلاتحاف ةر جالا بملطا

 ةدنعام ! الا ونا بيتل يكلف اولسنو جافا طب ا نوث دب اوراص

 ضعبل رهضعب لاق :ايلاخ هوأرف لزغملا كلذ ناريج ءاجف ضابقنإلا نم

 عضوملا !ذه يف عمسن رك ةجوزانتراج تناك سمالاب

 ةقيقح اور ظنا و باوبالا ةزه اورسكاف اًشينإ هيف ىرنالو دلحا ثوص

 رما ىلع نيمدان نوكنف .اندجسيف ىلملا وا يلاولا: عمسي المل رمآلا

 اوأرف اولخذ و باوبالا اورسك ناريجلا نا مث كلذ لبق هلعفن. مل

 اولاقف شطعلا و عوجلا نم نئئالاجر اهيف اودجو و بشخ نم ةنازخ
 ايطخ اهل عمجت رهنم لحاو ل اقف ةنازخلا ةذه يف ينج له مهضعبل

 داز رهش كردا و اولعفت ال لاق و يضاقلا مويلع حاصف راذلاب اهترحت و

 6 ا : نع تتكسف. حابصلا

 . ةثامسمغلا دعب نوعستلاو ةمداسلا ةليللا تناكاملف

 اولمحي نا اودارا امل ناريجلا ناديعسلا كلملا اهيا ينغلب ؛تلاق

 كلذ اولعفت ال لاق و ىضاقلا رهيلع حاص ةنازخلا اوقرخب و بطعلا

 سنالا مالكب :نوماكتي و نو 1 نجلا نا مهضعبل ناريجلا لاف
 ناريجلل لاق مث ريظعلا نآرقلا نم ايش ارق يضاقلا رهخوس املف

 نالف انا مهل لاق اهنم اوئد املف اهيف نجن يتلا ةناؤخلا نم اوندا

 نارتتش سس جلا لاقت. ةعامج انه نعنو نالثو نالف متفا و
 هلوا نم ريخلاب مهملغاف ريخلاب انمدعاف انه كب ءاج نم و يضاقلل

 يلاولا كلذك و هتتناؤخ يضاسقلل متغف . اراجن مهل او رضحاف ةرخآ ىلإ
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  طتهلم هيلع :يللا' شوئاملاب مهتم لك وراجنلاو كلملا و ريزولا و

 ثذلخا و رخأألا نيلع كاس دالع راق قياسا قلع وست طر او
 اوؤضخحاف ابايث ' بلطي هتعامج ىلا مهنم قسراف رهام ناك ام عْيمج

 كلملا انالؤم اي رظناف سانلا دنع هب نيروتسم اوجرخ مث اسوبلم مهل

 مولا ءالؤه عمم ةأرملا هذه |انهتلعف يتلا ةىيكملا هله

 اضيا ينغلب دقو
 يلايللا نم ةليل رظنف ر ,لقلا ةليل ىرينا ةرمع يف ىنمتي لجر ناك هنا

 "يش نك ىأز و اتنصتف نق ءامسلا .باوبا و ةكئ الملا ىأَرف ءامسلا لا

 ينارا لق هللا نا ةنالف اي هتجوزل لاق كلذ ىاراملف هلح“ يف |دجاس

 اناف كاب ايتسم تاوعد ثلث وعدا نا اهتيأر نا ترذن و ردقلا ةليل

 نكد فانليا نوبك هللا ؛لق ةأرملا تلاقف لوقا اذامف كرواشا

 ماهقلا عطتسي رل لجرلا كلذ ر اص ئتخ ع رقلا فرض لغم 0

 عيضوم# ل لا عضومم نم ةنم برهت اهعمادب نادارا اذا هتجوز تناكو

 امانا هل تلاقن كتوهش لجال كتينم ةذهف لمعلا فيك لجرلا اهل لاقف

 مهللا اكو ةاؤسلاى لا :هسأو- قج نلا عقرف لوطلا اذهب ىقبي نا يهتفا

 هل سيل ا وسمم لج رلا راصق هنف ىنصلاخو رمالا اذه نم ينذقنا

 ركذالب ثرص ثيح ةجاح كب ىل 5 هل تلاق هتجوز هن ًاراملف ركق

 هللا نينع يل ناك كرينلت اووس ؤ: كيأو موش نم هلك اذه اهل لاقف

 تيقبو ناثوعد تبهذزف ةرختالاو .اينانلا" يري اهب لأنا 'كاونغأد نلت

 هيلع تنكام نيلع كدري نا ىلاعت هللا وعدا هل تلاقن ةدحا و ةوعد

 ةأزملا ريبدت وس بشت كلملا اهلا !قؤف ناك امكداعف هيراع"كف الآ

 هورس و نهاوقع ةناخسو واسنلا ةلفغ ىقعتتل كلذ ىل تركذ اهناو
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 وسمت و فكبلت ةجهم كلل و لتقت و اهلوت عممست الف نش ريب كت

 مونيلا ىف ناك املف: هل و لتق نع ىليلا ىهتناف كدغب نم كركذ
 اران تمرضاو فىلملا يدي نوب ةخراص ةيراجلا ترضح عباسلا
 فلملا !بهل لاقن اهفارطاب نيكس ام .كلملا .مادق (هب اوقاف ةميظع
 ئسفن تيقلا كلو نم ينغدنت ىل نا هل تلاق كلذ :تلعف اذ اميل

 2م دولا 1 م ةريحلا تهرك ل قف رانلا هله يف
 مدن امك مدنلا لك مدنختف ثوهلا ىلع تمزعو ىلامب تقللاصق و
 كلذ ناك فيك و فلملا اهل لاقن مامحلا ةسراح باذع قلع كليلا
 قا بسسس سس سس يل| هل تلاقف

 كلملا اهيأ ىنغلب

 كلم رصت لخدت تناك و ةكس ان ةلهاز ةدباع تناك ةأرما نا
 اموي تاخ لذ مريظع ظح يد بع اهل ناكو اهب نركر متي كوالملا نم

 ةجوز نفل تسلجو اهتداع يرج للع ردقلا كليا مايالا نم

 يزخ ةيراج اي اهل تلاق و رانيد فلا هتميق !كقع اهتل وانف فكلملا
 ىنم هلخأف مامحلا نم جرخا ىتح هيعرجاو فى ندع لقعلا |ذه
 لزنم يف عضرم ىف تسلج و ةيراجلا هت خاف رصقلا ىف مامحلا ناكو

 تعضو مث .ج رخآو ,لزنملايف اهدنع يذلا مامحلا لجدت ىتح ةكلملا
 لقعلا كلذ دخاو ريط ءاجف يناضت تماقو ةداجسلا بحت ديتعلا كلذ
 ةجا-ك ةسراعا تجرخ لقو رصقلا اياوز .نم قش يف لدبي

 مامحلا نم كلملا ةجوز تجرخ اهلف كلذب ملعت ماو عجرتو اهيضقت
 ' ملف هيلع شتفت تلعجو ؛لجت لف ةمراحلا كلت نم ىقعلا تبلط
 يتنب اي هللا و لوقت :ةفهراحلا . ثراصف رثا ىلع هل عقت ملو اربخ هل لجن
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 عله نلعا رل وا ةداجسلا كحق ةتعضو' هتاذخا نيتحو دحا ين ءاجسا امم
 رلعلاو «ذخناو ةولطلا ىف انا و: ئدلفعتسا و هنياع ماهخلا نمأ لخا
 بقعت نا: هتجوزارما كلذب كلخلا ممس املف' ّئلاعت' هلل" كلذ يف
 2 اههحيضلا داز رهش كرداو نيقنتشلا برضلا و رانلاب ةنمراخلا

 1 شط. د هيج دتملا»ا مالكلا "نع تتكسف

 + يت دعب نوعستلاو قعباسلا ةليللاتناكاملف

 بذعت نا هتجوز رما امل كلملا ناديعسلا كلملا اهيا ىنغلب تلاق

 زقق مله باذعلا عاوناب اسهتب لع ليدشلا برضلاو نانلاب ةسراخلاا

 دويقلا ىف اهولعجب ناو اهنجسبرما كلذ نعَبخ الخلا رهتت ماو "يغب

 ءاملا و رصقلا طض و يف ماتالا نم اموي سلج كلملا نا رث تسبح
 كلذ. يحسي وهو ريظ ىلغ هنمع تعتوف هبنا- هتجوز و هي قدح“
 تكرداذ ةدنع ةيراج نلع ح اصف رطقلا اياوز نم قش نم دقعلا

 مدتف ةمولظم ةسراحلا ناكلملا رلعف: هنم دقعلا تاذخاو ريطلا كلذ

 رث اهسأر لبقي لخا ترضخ انملف اهراضحاب رماو اهعم لعف ام ىلع

 لئْرَخ لامب اهل رما مث اهعم لعفام ىلع مدنتيو رفغتسي و يكبيراص

 اهسفن ئلع تمستاؤ' ةدنع نم تفرصناو هتحماس ْرث ةذخأت نا تباف

 تراص:و ةيدوالا و لابجلا ىف تحاسو دحا 7 ل

 مال واول هيض جد فمي قنا نب لا ا لب

 اضيا ىنغلبو

 مق اغمجن 'قئفناو:اركذ ”نيتم انمح نا لاجرلا' نيك نم كاملا اهيا
 بعلا رهض١ فيصلا نمز يف 'ناك اسولف ءاتشلا مايا امهشع'ىف اريعش و



 دياب م ب زي ا اكل

 ا لاجزلا يكن مكلملا مارق ةيراجلا ةيطح
 ال لوقت ترابصف .بنعلا كلذ تاكا تنا .ىفنالل:ركذلا لاققفب ,صقفزو
 هتدنجاي ايهبرضو كلذ ىلع اهتدصي راف أيش هنم تلكا ام هللا
 ناك امك بلا د اعدربلا نم ز ناك اولف .اهلتق نا ىلا ةراقنمب اهرقنو
 ثوح مدذو اناورعو املظ هتجوز لتت هنا ركزلا ملعف ءلاد ىلع

 عنتما و افسأت يكبير اهيلع جوني اهبناج يف. مانق مدنلا هعفشيإل
 تام نا ئلا اضيعض لزي ماو فض و برسشلا و ىلكالا نم

 اضياىنغابو

 كلملا اهل لاقف مهلك ءالوه نم بجعا .ةياكح مءاسنلل . لاجرلا١ فيك نم
 اهل نسيل .كلملا راوج نم ةيراج نا. كلملا اهيا تلاقن فكعمام ثاش
 ءاهبلاو لادتعالا و .دقلا و لاهجلا و ىنسخلا ىف اسهنامز يف ريظف
 ىنامز يف رماظذ يل سيل لوقت تناكو لاجرلا لوقعب فلخالا و لالىلا ى
 ادحاو لخأت نا ضرت ملف [هنوبطخ# كولملا دالوا .عيمج ناكو
 نم. الا ينج وزتيال لوقت :تناكو * اسيسمت نلااهمتسا ناك. مهنم

 ىئنيلغ ناف ناعطلا و برضلا و .ناديملا ةموح . يف ينرسهقي
 ارمادا نت زخا هتبلغ ناو ىبلق بيطب هتخوزت بحإ

 كولنملا ءانبا ,ناكو * ةنالف قيتع اذه .هتهبج ىلع ثبتك و .هبامثو

 و رهبيعتو مهيلغت ,يشو.بيرتو كسيعب ناكم لك نم امهيلا : نوتأي
 ولم نم كلم نبا اهب وس رانل اب رهمسوت.و. مهتحلسا ,لخبأت
 هلام هعم بعضتساو ةديعب ةفاسم .ىم اهرضقف مارب هل لاقي رهيعلا

 رضح املف اهيلا لصو ىتح كواملا رئاخذ نم رئاخذو الاجر اليخ د
 هسمركاو. كلملا هيلع لبق اف ةينس .ةيده اهدلاو ىلا لسرإ اهدنع
 لسراف هتنب .بطخي ناديزي هنا ”ارزو م هيلا لسرا هنا ث ماركالاةياغ



 لاجرلا د يكىم كلملا مانق ةيراجلا ةيانح ٠/1]

 كح :اهيلع يل سيلف امتدلا يتنبأ اما يدلو اي هل ناقو اهنلاو هيلا

 ةموخ ىف اهرهقي نمالا جوزتت ال اهنا اههنن ىلع تمسقا انهنآل
 نيلع الا ىتنيانم نم :ترفاس ام انا و كلملا نبا هل لاقن#* نا كيما
 نلسرا دغلا ةاج املف * اهعم يتثلت ليغ يف كليلا“هلالاقف طرشلا !له

 هلآ اكسل زؤلا يتلا ثبات .كعنمسي ةملف :*' انين: قاتم -امْيلا ءافتقلاو

 ولع ٌمزعو اهئاقل ىلا كلملا نبا جرخن ناذتملا ىلا تجرخو اهبَرَخ
 كلذ يف اورضعف ناكم لك نم اوتاف كلْذب سانلا تعماستف اهبرح

 نبا اهاز ربف تبقنتو تقطنمت و كسبل دقو امتدلا تجرخو مويلا

 لمكاو .برحأا تالأ نم ةلأ نقتاو .ةلا> نسحا يف وهو ككملا
 ايلم. اكرتعا و .اليوط الوات رث رخأالا ىلع امهنم دحاو لك لمخف .ةّرع
 تفاخفا ةريغ نم هرظنت ملام ةيسو رغلاو ةءاسجشلا نم هنم ترظنف

 اهبلاغ ةلاحم ال افا تملع و نيرضاحلا نيب اهلج نا اهسشفن :ىلع

 وق اذاو انهجو نع تفشكف ةليعلا هل. تامعو هتديكم تداراف

 هتوق .تغعض و هيف ششذنا كىلملا ىبا اهيلا رظن املف ردبلا نم .ءونضا

 هجرس نم ةتعلتتاو هيلع تامح هنم كلذ تراظن. املف هتميزع تلطبو

 يف للف هاذ ؤهو باقعلا بلخ» يف روفصعلا' لثم اهدذ يف راصو

 ةهنيللاو ون. ةزايقنو اهي الس زو داو معن مجراغ افي لخفي انه ير ليال امقرولع
 رشي الو كأي الام ايا ثكم هتيشغ نم قافا املفهليمض تقلطاو راذل اي

 ةدلاو ىلا ةدينبع فرصف هبلق يف ةيراجلا بح نكمت و زهقلا نم مانيالو

 هتكئاس ارفظي لتحت ةدلز ىلا “مجري نا ردقي ال هنا اباتك هل بتكو

 نادارازو: هيلع نزخ هدلاو ىلا ةبتاكملا -تاصو اهلف اهنود ثوحهنوا

 قنا نأ مث ةونرمظرو كلذ ننم ءارزولا هعنمف:ركاشعلا و شوهجلا هيلا تعبي
 قطقو امرهاشم#':هسغن لعدف ةليحلا هضرغ لوصد يف لمعتسا كلملا
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 عسمتجاف هيف. لخدت اهماي ارثكا. تناك اهنال ككملا .تني.. ناتسب
 تنكو ةديعب دالب نم بيرغ لجر يننا هل لاق و يلوكاب كلملا» نبا

 الو مومشملاو تابنلا ظفحو ةحالفلا نسحا نالا ىلاو يبابش ةلنم

 ناتسبلا هلخد اف حرفلا ةياغ هب حرف ىلوخلا هعمس املف ىريغ لحا هنسح#

 ىف رظنلا و راجثالا ةيبرتو ةمدخلا ىف لخاف هتعامج هيلق: ىصوو

 اولخد لق ديبعلاب اذاو مايالا نم امويكل ذكر ه امنيبق اهزامثا ملاصم
 كلذ ىنع لاسف يناوالاو شرفلا اهيلغ لاسغبلا رهعص و ناتسبلا. قلا

 قئضمف ناتسبلا كلذ ىلع جرغتت ناديزت كىلملا تنب .نا هل اؤلاقف

 ناتسبلا ىلا اهب ءاج و. هدالب نم هعم تناك ىتتل للحأاو ىلحلا فخاو

 رهظيو شعت ريراضو رئاخللا كلت نم ًايش ههادق 5 هين كفو
 حابملا مالكلا نع تتكسف حابصلا داز رهش كردا و. مرهلا نم كلذ. نا

 ةئامسمتلا لعب نوعسالاو ةنماثلا ةليللا تناكاملف

 انوع عامل جيغا كلم: نبا ناديعسلا كلنلا ؛اهيا ينغاي تلاق

 رهظاو :للحااو ىللحلا هيدي نيب طح ناتسبلا يف لعق و ازيبك اههش

 رضح ةعاس بلعب .ناك املف .فعضلاو مرهلا و ربكلا نم شعتزي هنا

 نيب رمعلا اهنكنهطسو يف كلملاة نبا نهعمو مدخلا و يراوجلا

 نجرفتي و رامثالا نفطقي وو ناتسيلا ىف نردي نلعجو لبق اف موجنلا

 كلملا نبا وهو هن دصقفزاجثالا نم ةرجش تحت ادعاق الجر نيأرف

 ىلح هيدي نمبو هيلجرو هيدمب شعت ري ريبك عيش هباذا و هن رظنو
 اذه نع هنلأسف هرما نم نبجعت هن رظن املق كولملارئاخذ نم رئاخذ و

 ةدحا و هب جوزتا نا ييرا ىلحلا اذه نمل لاقف هب عنصي ام ىلعلا

 تنك لاقفن هب عنصت اميرتجوزت اذا هل نلق و هيلع نكح ادلضتف لكلا
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 ةنهب كتجو ز. نق: كلملا ةنبا.هل تلاقف اهقلطاؤا ةد>او' ةلبق اهلبقا

 اهلبقف رقعتي و شعت ردو ىصع ىللع وب وه و اههيبلا .ماقف ةيراجلا

 مث. هيلع نكحاضتو :ةيراجلا تحرفف لاخلاو يلحا١ كلذ اهل.عندو

 نعج و ناتسبلا :نلخند يناثلا موملا ىف :ناك اماف نهلزانم ىلا. نبشذ

 نم" رثكأ للتو يلح هيدي نيب و ةعضوم يف اسلاج هن لجوف ةوسن
 ناقق يلحلا اذهب منصت ام عيغلا اهيا هل نلق و ةدنع ندعقف :لوالا

 فيجوز:لق كلملا ةنبا هل تلاقن ةحرابلا لثه نكنم ةدحاو هب جوزتا

 نبهذ و للحااو يلحلا كلذ اهاطعا و اهلبقو اهيلا ماقف ةبراجلا هذه

 ىلعلا نم .يراوجلل ةاطغا يذلا كلملا ةنبا تثأر املف نهلرتم ىلا

 كلذ: ىف ىلع انه ون كلوي ىحا تنك اثا اهسفن يف. تلاق للعلا و

 ةروص يف ىهو اه كح و اهلؤنم نم تجرخ جابصلا مبصا املف سأب نم

 ميونعا فضلا قتع كنا نا ىلا: اهسفت جفغخا و يزاوجلا نم ةيراج
 جوزرتت نا ديرت له كىّلملا ةنبا انا يش اي هل تلاق هيدي نيب ترضح

 1و لاا ززبلا را مزح اوس ]لعللا واعمل اهل لاقق يب

 ةنعمطم ةنمآ يش و ا_هلبقيل' ماق و اهيلا هعفد مث انمث ىلغاؤاردق

 اهتراكب لازا و ضرالا هب بفرض و ةدشب اهيلع ضبق اهيلا لصو اهلف

 كلم ىبا مارهب انا اهل لاقف تنا نم هل تلاقن ينيفرعت اما اهل لاق و

 كىلجا نم يقكلوم و يلها نع تبرغت و يتروص تريغ لق رجعلا
 انادطهن هل يذق ال و اباوج هيلع درت ال“ ةتكاش يه“ :هتست رم :تماقث

 يف تركفت م كيفي ايف ةهتلتق نا اهشفت يف تلاق و اهباضا امم

 ثعمجف ةدالب "ئلا هعم برشا نا الا كلذ: يف:ينغنني ام تناقو اههقث

 اضيا زوجتي نا: لجال كلذب «:ملعا و ههلا تالمراو اه رئاخذ و اهلا

 دايعلا ليخلا ابكر مث اهي نا رفاسي ةلمل ىلع 'فااعت و هلام عمج# و
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 الازد مل و ةديعب“ ادالب اعطق تح حابصلا مبصا امف ليللا تعبت اراسو

 ةدلاو عمس املف هيبا ةنيدص نم برق رجعلا دالب ىلا الصو نئدح نيرا

 ىلا:لسرا لئالق مايا دعب رث + حرفلا ةياغ حرذ و دونجتلاو ركاسعلاب الق
 بلطيو ةدنع هتنب نا هيف ةربخ# اباتك هل بتك و ةينس ةيدش انمتنلا للا
 ةعياغ اهب رضح .ىنم مركا و اهن اتحقلت هيلا ايادهلا تلصو اهلف اه زاهج

 ئضاقلا ردضحا ون مئالولا ماوا مث اديدش احرف فكلزب حرف و ماركالا

 اورضح نينزلا لسرلا علخ و كلملا نبا ىلع اهباتكبتكو دوهشلا-و
 ماقا مث اه زاهج هتنبا يلا لسرا و يجعلا كلم ىبا دنع نم باتكلاب

 ليك كلملا اهيا رظناف امهنيب ثوملا قرف ئتخ ربعنا كلم نبا اهعم

 لتقب كلملا رماف ثروما نا ىلا يقح نع مجرا ىل انا و ءاسنلل لاجرلا

 نغرالا“ لبق هي لي نيب رضح انملف“ مباسلا ريزولا ةيلع لخفوف : هنو
 بص نم ناف ةييصنلا ءذه كل لوقا ئتج ينلهما ىلملا اهيا لاقاو

 مد-قلا هل لصح لجعتسا نم و ىنمت ام لان و لمالا كردا ىنأت و

 لاوهالا بوكر ىلع كلملا ليمحت نم ةيراجلا هذه هترهعتام تبر دق و
 كلملا اهيا انا و كل صان كماعنا و كلضف نم رومغملا كولمملا و

 كلذ نم ينغلب لق و يريغ لحا هفرعي ال ام ءاسنلا ليك نم فرعا

 ريزو اه كلذ ناكفيكو كلملا هل لاقن رجاتلا دلو و زوجعلا ثيدح
 و

 كلملا اهيا ىنغلي

 ةللاول نلولا .لاقن هيلع زعي- للو هل ناكو لاملا ريثك ناكارجات“ نا
 ةوبا هل لاقف اهب: ىنع ج رغت ةينما كيلع ينمتا يدلاو اي مايالا نم اموبي

 هب كغاب زل ىنيغ:ر ون ىذاك ول و اهكيطعا لتح. يذلو اي ىه امو



 :ءاشنلا فيكن م كلملا مادق مب اسلاريز ولا ةياك نع

 لاما نم. أشنيغ ئنيطعت نا كيلع. ىئنمتا كلوا هل. لاقف كدوصقم

 ءاقلخلا رفيف ناقل: اهدا جرفغت ال دادغب دالب ىلا راجتلا مم هب رفاسا

 هل اقف اولا ظنا نابت قتشا لق و كلذ ىل اوفنص و راجتلا دالوا نال

 ؛له كل تاقرانا دلولا هل لاقن كتبيغ ىلع ربص هل نم نب اي هدلاو
 يسغنا يف عتو لقف ءاضر ريغب اوا ءاضرب اهيلا ريسملا نم كدبال و ةماعلا

 قيغكسف حاصلا اذازرغش كردا:و اهيل لوضولاب :الا لوزي الضو
 جانسي سس ابل ملا مالكلا نع

 ةئامسمملا لعب نوعسنلاو ةعماتلا ةليللا تناكاملف

 رفسلا نم دبال هيبال لاق كلملا نبا نا ديعسلا كلملا اهيا ىنغلب تلاق

 فلا: نيقلثب ارجتم هل نهج كلذ هنم ققحت املف دادغب نلا لوصولا و

 ةدلاو نا رث راجتلا هيلع ىصوو مهب قي نيذلاراجتلا عم ةرفس و رانيد

 نا قلاراجتلا هئاقفر عم ارفاسم فلولا لاز ام و هلؤنم سلا عجر و هعد و

 هل ىرتكا و اهقوس كلولا لخد اه وغلب املف مالسلا راد دادغب ىلا اولصو

 سلاجملاو درغت رويطلا اهيف هرظان تشهداو هلقع تلهذا ةدهلم ةنسح اراد

 ةبهلذم اهنوقس و نولملا ماخرلاب ةمخرم اهضرا و اضعب اهضعب لباقي

 رسمشلا ىف رك اهترجا رادقم نع باوبلا لأسف يندعملا دروزاللاب

 ٍئبوزهت وا اقح لوقت تنا له دلولا هل لاقف ريناند ةرشع هل لاقف

 ناذلا ةذه نكس نم لك ناف اقحالا لوقا ام هللاو تاوبلا هل لاقف

 نرد و ايدسلا امى  قلؤلا» مل اذن قيطتجيز ١ ةعوتجالا اهنكسي دل

 انتيم وا انغيرم الا اهنم جرخب ال اهنكس نم لك يدلو اي هل لاقف

 مدقي ملف سانلا عيمج قنع ءايشالا هذهب رادلا هذه ثرهتشا دق و

 كلولا غمس .اهلف ردقلا اذهل اهترجا تلق نقو اه انكس يلع دحأ



 ا ''ماهستلا فيكى م.كلملا مادق عب امسلا رب زونلا ةياكح

 نط ببس راذلا ةذهل نوكي نا دبال ناق و بجحلا''ةياغ 357 نيعت

  هسقن' يف ركقت:رث توملا وا ضرملا كلذ اهيف لصحي ىتح بابسألا
 ةرطاخ. نم :ىضولا كلذ لازا و ميجرلا «ناطيشلا نم هللاب ذاغتسا و

 زادلا ىف ريقم وه و مايا ةدم هيلع ىضم وبىرتشا و عاب و اهنكسا و
 نم اموي نسلا-ج وه امنيبف باوبلا كلذ هلاق امه "يش هبضي. راو

 ءاطقرلا ةيحلا :اهناك ءاطمش زوجع هيلع ترم ذا رادلا باب ليلغ: مايالا

 نم .ىذالا و. ةراجكلا 'ليزت و. سيدقتلا و. ريبستلا نم زغكت تشو
 ةرما نم تبجعل و هيلا ثرظنخ بابلا ىلع اسلاج دكلولا تار قي رطلا

 ةمالكك عمس اهلف يلع نيهبشت وايننيفرعت له ةأرم اي .دلولا اهل لاقف
 اي اهل لاقفرادلا هذه يف انكاس كل رك هل تلق و هيلع .تملسو هيلا ثور

 فكفر_عاءال ئدلو اي انا ,و تبجحت :اذه نم تلاقف ني روش: ةذنم ىعا

 كريغ دحا.ال هنا نم تبجعت .ينا لب كيملع :تاهبغالو ىنفرعتالاو

 يدلو اي كنا يف كشا ام و اضيازموا .اتيم اهنم جازخثو الا اهنكسي

 ةيف يتلا ةرظنملا نم ترظتال و :زصقلا .تعلط ال له :كبابشب نطاخم

 نلولا زاض :زوجعلا هتتراف ؛املف اهليبس لاح“ ىلا تضم.روجغلاىإ مث

 ملعا الو رصقلا ىلعا تعلط ام انا. ةسفن يف لاق و اهمالك يف اركفتم

 أكوا: ىف .فوطي ,لفج !وا هقعايولس ل. هتقو نم كني ثإ ةراغتج ويا

 ثؤبكنعلا هيلع افشعم. انفيطلاب اب اهنم نكو ين يف ئأر عوتحا كيبل

 ششع' ام تثوبكنعلا لعل هسفن :يف لاق '.للولا هر ادملف زانق الا نيب

 نل؛لق نئلاعت هللا لوقب :يكسمتف بهلخإد ةينملا .نال:الا .بابلا نه ىلع

 فيطل راس يف .علط و: باهلا لذ تف. مث .انل هللا بنك امال: اَنْيصي

 جرفتيو .ميرتسي اميف سلجف. ةرظنم .ىأرف العا ىلا :لض زو :نتح
 عيمج لقلغ فرشي ؛فيخم كيعقم .ةالع اب. فيظن فيطل عضوم للا رظنف



 ”؛هاشيلا نيك م هكلملا مافق عب اسناربزولا ةياكح |

 ' بلت عم اج»» سذخ اف ةيزوج اهن"ك ةيراج لعقفلا كلذ يفودادغب

 اه رظن | ولف بوقعي نزخز برويارض هثرواو هبلو هلقعب تبضهذ و
 منا نوزك في. سانلا لعل هسفن يف لاق قيقعتل اب اسيهلم ًاتو:لل ولا

 ةيراسجلا هذه بيسي: ضرموا كام الا دحا.و راذلا هذه :نكسيال

 نس لقي مث يلقع بهذ فلسقن يضالخ .نوكي :بفيك يرعش .ثيل اهف

 ئتحرارق هل. ينقتننعي مله رادلا ىف سلجف هرما يف اركفتم وصقلا ىلغإا

 يضو ةيشام روجعلاب اذا و ةرما ين ارمجتم .هبابلا ىلع سلخ او جرخ

 هي لق ئلع اغقا و ماق للولا اهأر املف قيزطلا ىف عبستو رك ذق

 اهالعا نم كترظنو اهتحتف و ةرظنملا تيأرف بابلا رتغب يلع ثرشأ

 يل سيل هنا ملعا اناو كلاه يفا نظا :ن لا و ين مه داام تيّرف

 ما نا كيلع شأبال هل تلاق و تكحض هتعمس املف كزيغ بيبط

 جرخو رادلا لخدو كلؤلا ماق مالكلا كل نب هتملك املف نلاعت هللا

 ةلماغم .نيلهاعز يضا اي اهيذخ اهل لاق و رانيد ةثام همك يو اهل

 ىمايب ةبلاطملا تناف تماذا ينيكردا لجعلابو كيبعلل تاداعسلا

 يدلو اي كتم كيرا امنا و ةماركو ابح زوجعلا هل تلاقن ةميقلا موي

 نيديرت امو اهل لاقن ىدارم غلبت اهيق ةفيطل ةنوعمب يندعاست نأ

 ِ نيرعلا قوس ىلا حورتو ىننيعت نا كنم ليرا هل تلاقف يما اي

 نلع لدتاف هيلع كول د اذان ماديق نب ميل ىبا كاك د نع انفك أو

 اموسرم ىدنع يذلا عاسنقلا يفظعا هل لقو هيلع ملسو هناك د

 يللو اي هنم ةرتش اف هنم نسحا هناكد يف ةلستع ام ناك بهذلاب

 ىلاعت هللا ماش نا دغيف  كيلارضحا ىتح بيدنع هلعجاو نمث ىلغاب

 وزهج ىلع :باقتي ةليللا كلت. كلولا تاب تفرصنا زوجعلا نا مث



 [باب ءاسنلا ليكى م كلملا مادق مياسلارب زولآ ةياكش ١

 اهب به ذو رانيد فلا "هبي يف .للولا لفتا حايضلا ربصا املف اضغلا

 راجنلا نم لجر هب ةربخاف رتغلا يبا ناك د نع لأسو ري رحلا. قوس نيلإ
 هيلع نازو او و املج م نائل هيفي ىمن ف أر ةيلا ل و اميلف

 يتلا“ ةيزرالا كلت هتمعن. ماسمت, نم ولاه ةعس يفوهو اراق و

 درف ةينلع ماس ةرظن اسمل دل ولا نا مث تواملا 1 دنع اهلثم ام

 دلولا. هل لاق ةلد بع: سلجف سولجلاب ةرما مث مالسلا :هيلغ

 دبعلا رجالا: رماث ةرظنال .ينالقلا عانقلا كتم دبرا رجانتلا اهيا

 ج رخو. اب يعتفف اهب ةاتاف ناك ىلا ردن نم ريرعلا .ةطبزب ةينأي نآ

 هنيعب عانقلا كلذ ىأر و اهنسح نم كلؤلا ريستف ' تاعانق ةدع اهنم

 َح يل ا ع الا مالكلا نع فردكسف جابصلا داز رهش كرداو

 ةئامتسلل ةيفوملا ةليللا تناكاملف

 رجاتلا نم عانقلا ىرتشا امل فلولا ناديعسلا كلملا اهيا .ىنغلبا تلاق

 ماق اهأر املف تتبتا. لق زوجعلاب وه اذاو ةراد ىلا هب فرضناو ةذخا

 ةرمج .ىل رضخا هل .تلاق مث عانقلا كلذ اهاطعا و هيم لق نئلع اهل

 هفرط' تقرجاف ةرمجلا نم عانقلا فرط .تبرقف راذلا كل ولا رضحاف ران

 الق يتغلا يبا 'تيب 'نلا هب تفرصنا و هةذخا رو ناك انموك ةتوط مث

 اهلا تحتفاو تاق اهتاؤض :ةيراسجلا تعمس املف بابلا .تترط. تلصو

 اهنا ببسب كلذ و اهفرعت ئشو ةب راجلا ماب ةبحصز وجعلل ناكو بابلا

 ىت للا :ناوأ يما اي كتجاح امو ةيزرانجلا 1هل.تلاقف اهما ةقيفر

 نا'ةفراعانإ 'يتنب اي زوجعلا امل“ تلاقث اهلزنم“ ىلا ينبع نط تجرح
 فوخالا اكيلا تعجامو ل اذلا ئن_اهدتع تنكاتاو ىدقع تسيل كمأ

 ل
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 ةفيطن كنا كتم رلعأ -يناف كدنغ ءوضولا كيراف ةولسلا هنأ“ تاز

 تلخد'املق اهدنع لوخ للاب ةيراجلا اهل تنذ اف رهاط كلزنم و

 رث و الخلا تبب تلخدو قيربالا تقلا رن اهل تحد اهنيلع تململس

 ين اهل تلاق و ةيراجلا كلذ لعب تداقاو حضوم يف تاصو تأضوت

 ري للا هيف ئشم هيف تيملص يذلا عضوملا اذه نا ىظأ يتنب

 اهتيلض يتلا ةولصلا تلطبا يناف هيف ىلص ال رخآ اعضوم يل يرظنأف

 يشرف ىلع ىلص يلاعت يما اي اهل تلاقو اهدي نم ةيراجلا اهتزخاف

 ا يدي 2 ىلع اهتققوا املق 0 اجي يذلا

 او تماقو اهل تعد اما ٠ نم تغرف 0 موطن نا ريغ

 اذاو 0 كنا "1 هيدي لسغو يدوس لاق ماعطب ه«:3اق

 هرظن املف اهتحت نم هجرخ اف ةدخملا حست نم جراخ عانقلا فرطب

 عانقلا !ذه كليا نم.اهل لاق و اهادانف ءاشعفلا .ةي راجل اب نظف هفرع

 ارجاتلا . تكسف كريغ كحا يبت أي رل هنا هل تلاق و اناميا هل تفلحف

 ماو توكسلا الا هعسي ملف ةفيلخلا سيلج ناكر جاتلا كلذ نال دافي

 لاق و اهادانف ةيظح» ةيراجلا مها ناك. ةذلحاو ةملكب هتجوز بطاخب

 اسنلا حيمج و اهيلق عج و نم ةفيعض ةزق :ارثكما نا ينغللب لق اهل

 ةيراجلا تضمف ”اهيلا يجرخت .نا كئرما :رقو .اهيلع .نيكابتي اه دنع

 اذاو ةعاس تسلجف ةبيط اهما تدجو رادلا تاخد (ملف .اهما ىلا

 عيمج اولقنف رجاتلا زاد نم اهجئاوح لقب اهيلع اولبتا لق نيلامحل اي

 "شيا يتنباي' تلاق. اهما كلذ .تأر املف ةعتمالا: نم رادلا 'يفبام



 نو ءاسنلا فيك نم كلملا مادق عباسلاردزولا ةياكج

 نم اسهتنب قارف نلع تنزح و اهما تكب رث اهنم تركئاف كل ىرج
 ةيراجلا ىلا تءاج مانالا نم ةدم دعب زوجعلا نأ مث لجرلا كلذ

 اي يتنب اي كلام اهل تلاق و قاهتش اب اهيلع .تملسف لزنملا ىف يهو
 يتخا اي اهل تلاقن ,ةيراجلا مإ ىلع تلخدو * يركف, تشوش لق يتبيبح

 ياف اهقلط هنا ينغلب لق هناف اهجوز مم تنبلا .ةياكح امو ربخلا ام

 اهجوز لعل ةيراجلا ما اهل تلاقن هلك اذه بجوي بنذلا نم اهل يش

 كليل لوط ةماوق ةماوص كناف يتخا اي اهل يعداف كتكربب اهيلا عجري

 ندد و.تيبلا ىف زوجعلاو اعاد يم حعمتجا املوهجيبلا ناوزف
 ئلاعت <للا ءاشنا امه لمحت ال ىيتنبا اي زوجعلا اهل تلاق نهضعب عم

 تلاقو كلولا سلا تجرخ مث مايالا ؛له يف كجوز يد ديوبطتمب جمجا

 دلولا ضهنف ةليللا هذه ا يناذ اسيلم اسلجم انل "يه هل

 امه راظتنا يف لعق و برشلا و. لكالا نم هيلا نجتح# ام رضحاو

 يلسراف جرف اندنع يتخا اي .اهل تلاقو ةيراجلا ما نلازوجعلا تءاجف
 كيلا اهب عجرا مث مخلا و مهلا نم اهب ام لوزيو ج رفتتل يعم تنبلا

 اهسوبلم رخأا اهتسبلا و ةيراجلا مإ تماقن كدنع نم اهتذخا ام لثم

 زوجعلا عم تجرخو للحلاو ىللحلا نم ةنيزلا نسحاب اهتنيزو

 اهل لوسقت و زوجعلا يصوق تراصو بابلا ىلا اهعم اهما تيهذو
 ةلزنم نيملعت فكناف نلاعت هللا قلخ نم كفحا اه رظني نا ىرذحا

 تقو عرصا يف اهب ىعجرا و يتوعتت ال و ةفيلخلا دنع ,اهجوز

 نظن .ةيراجلا و كلولا 1 يلا اهب تلصو نا ىلا زوجعلا اهتذخ اف

 فرداو سولجلا :ةعاق ئلا تلصوو رادلا تلخد املف سرعلا لرنم هنا

 جس مس بلا مالكلا نع تتكسف حابصلا داز رهش

 اديس



 ءاسنلا كيك نم كلهملا ماذق عباسااريزولا ةياكح امة

 ةثامتسلا دعب ىلوالا ةليللا تناك املف

 تلتف ور اذا [تلحتم“ امل ةقيازاجلا ”ناذيعشسلا كتلقلا اهبا ىنغلب 'تلاق

 اهيلجرو اهيدي لبق اهقئاع و اهيلا دلولا بثو سولجلا ةعاق ىلا
 َميِمَجو قاكملا كلذ نا تليغتو ؛كلولا شح نم ةيراجلا تشهدن اف

 [كفاهذنازوجعلا تراظت املف ماتم بورشه و لوكم و مومشم نم هيف ام

 ككتزافا ال'ةضعاق انا أو“ يفاخت الف يتنب اي كيلع ةنللا مها ايل تلاع

 يهو:ةيراجلا تدعتف كل .لصي وهو هل نيدلصت تناو ةادحاو ةعاس
 اهلنا وي و اهكح اضيو اتثهبع الي فلولا لزب ملف لجخلا ةدش يف

 تَبَرش و كاكاف اكطئسبنا واه ردص حرشنا تح تاياكدلا وراعشالاب

 تلام:كلولا نسحا و * تنغ و دوعلا تذخا تارشلا اهل باطاملؤ

 ةيلع تناهو ماّدم ريغ نم زكس كلذ اهنم للولا ىَأَز املف *# تنح و
 تّيبض و حانبصلا يف امهتتا مث امه دنع نم زوجعلا تجرخاو هدور

 تناك اسهل تناقن يقديس اي كتايل تناك ٍفْيك ةيزاجلل تناق مث امهيلع

 كما ىلا خورن يموق اهل تلاق مث كصيرعت نسحو كيد ايا لوطب ةبيط

 !هيلخ اهل لاق و رانيد ةثام اهل ج زخا زوجعلا مالك كلرلا ٌعمس املف

 ةيراجلا ةدلاو ىلا تبهذ رث اه دنع نمزوجعلا تجرخف ةليللا هله يدنع

 تيبت اهنا اهيلع تفلح لق ةسورعلا ما و كيلع رلست كتب اهل تلاقو

 ثناك اذاو امهيلع يملس يتخا اي اهما اهل تلاقف ةليللا ةلَه اه ىنَع

 يناق اهلهم ىلع” يجتو طسبنت ىتح اهتامبب سأبالف كلذل ةحرشنم ةيراجلا

 لمعت ل بركيعلا "فلز" امو اًهجوز ةطبك نم ؤمغلا نم ولا هيلع قالا »ام

 قلحأت موي لك و مايأ ةعبس تقكم نا ىلا ةلْيَح لعب ةليح ةيراجلا مال

 زروجعلا ةيراجاا ما تلق مايالا ذه تضم املذراغيد ةئام دلولا نم



 د د ب ب نورس ا وووتاولا

 اغا ءاستلا ليكن مبكلملا ماىق عب اسلاريزولا :ةياكح

 نم ةنابضع اه لنع نم زوجعلا تجرسخن كلذ نم تمهؤت ؤاهتئبيغ

 ىنم اتجرخ مث اهدي يف اه لي تعضو و ةيراجلا ىلا ت ءاج مث اهمالك

 ىلا ؛اتلصو نا ىلا .مادملا ركس نم هشارف :ىلع رئان وه:و نللولا لمع
 خاوفلا ةياغ اهب :تحرف و. حارشنا و طسبب اهيلا اهما تتفتلاف ةيراجلا ما

 ىل تناك اهناف اهيلجر و اهيدي يلبق و يموق اهل تلاقف هب اهتعجوا

 كيني انا امف هب. كترما ام يناغغت رل نا و يتجاح ءاضق : يف مدانخل اك

 هركس نم ماق فلولا نا مث اهتحلاص و اهتقو نم تماقف يما تنا لَو

 زوجعلا نا مث ةدوصقم خاب امل هلان امب رشبتسا هنكل ةيراجلا .نجب ملف

 لاقف ىلا_عف نم تيأر اذام هل تلاق و هيلع تملس و دلولا ىلا تبهذ

 ام ملصنل لاعت هل تلاق مث ريبذدتلا و يارلا نم ةعلعف ام معن اهل

 اكمهتيب قارفلا بيس انك انناف اهجوز ىلا ةيراجلا هله درفاو هان نتسفا

 ناكدلا نم يلا مق ينرظنت املف ناكدلا ىلع توفا انا و. هيلع.ملست و
 ئنبلاطو نئنفوخ. و ينمتشا و يبايث نم ينبذجا و ىلع ضبقاو ةعرسب

 اهنم قرتحاف تشب يتبراج نا يديس ين لصح لقف ارانيد نيسمخ#

 اهل ةوفري ناجعول هيطعت زوجعلا ةىلهل يتيراج «:ةظعاش هفرط نم عضوم

 ةماركو ابح دلولا اهل لاقف مويلا كلذ نم اهرا ل و تضم و هتلخاف

 ةلدنع سلج او رجاتلا ناكد ىلا هتعاسو هتقو نم ىشمت دلولا نا مث

 املف اهب يبست ةحبس اهديب و ناكدلا لع ةزئاج ر وجعلاب اذاو ةعاس

 اهمتشي راص و اهبايث نم اهبذج و ناك ىلا نم هيلجر ىلع ماق اهّأر



 ءاسنلا فيكى م كلملا مادق عب اسلاريزولاةيلكح 06

 عمتجاف روذعم تنا يدلو اي هل: لوقت ةفاطلب هملكت ىه و اهبسيو
 اله ص تيرتشا يننا موق اي لاقف ربخلا ام اولاقو امهياع قوسلا لضا

 ثنييعقف ةدحاو .ةعاس .ةيراجلا هتسبل و ارانيد . نيشمخب اعانق رجاتلا

 اهنا نيلغ زوجعلا ءذه ىلا ةانعفدف.هفرط تقرحاف ةرارش تراطف .ةرغبق

 تلاقث دبا اهابأر ام تقولا كلذ .ىمف انل .ةدرت و ةوفري نمل ةيطعت

 نم اتيب هب تلخد و هنم هتذخا ينا .رعن .دلولا اذه قدص زوجعلا

 نك مالا كلت نم عضوم . يف . ةتيسنف ين داع ىلع اهاذدا يتلا توهبلا

 هبحاص نم تفخ و ةريهقف ةأرما انازو وه عضونم يا يفاردا ل و

 فردا و امهمالك عمسي ةأرسملا جوز رجاتلا و اذه لك ههجاوا ملف

 جا سي يت اسسملاا .مالكلا نع .تتكسف  .حابصلا, داز رهش

 ةثامتسلا دعب ةيناثلا ةليللا تناك املف

 زوجيعلا للع. ضبق ال نلولا نا كيعسلا كلملا اهيا ينغلب تلاق

 عوسي .ةأرسملا جوز رجاتلا ناك هتمملد امك عانقلا لبق نم اهملكو

 هتربد: يذلا: ربغلا اع رجاتلا علطا املف ةرخآ ىلا هلوا نم رالكلا

 ريك | هللا لاق يث هيمدق ىلع رجاتلا ماق دلولا عم ةرك املا زوجعلا هذه

 هللا ىليحخ و يرطاخ «مضوت امو يبونذ نم ريظعلا هللا رفغتسا ينأ

 نيلخدت له اهل لاق و رجاتلا لبقا رث ةقيقحلا نع هل فشك يذلا

 لجال كريغ لنع و كى نع لخدا انا يدلو .اي هل تلاقف انددنع

 لاقف عابنقلا كلذ ربخ دحا ىنطعي رمل مويلا كلذ نمو ةنسحل |

 يدل يس اي هل. تلاقف انتيب يف 'هنع |ىسحا , تلاس .لمث رجاتلا اهل

 زجاتلا اهقملط لق تيبلا لشا نا ىلاولاقف ثلا و تيبلا تحر ننا

 رجاتلا تغتلاف مويلا اذه ىلا: كلذ .نعي: !ادحا : لأسا لو تنعجرف



 مم ءاسفلا فيك م كلملا مادق عباسلاريز ولا ةياكح

 هجرخاو يدذدع عانقلا ناف زوجعلا هذه ليبس قلطا هل لاق و. فلولا:نلا

 ىلا بهذ ىلذ لعب رث“ نيرضاصلا مانق افرلل هاطعا و  ناكللا نم
 خلاب نا دعب. هسفن .ىلا. انهعجارو لاملا نم أيش اهاطغاو :هتجوز

 روجيعلا تلعفامب يرديال وهز هللا رفغتساو هيلا راذتعإلا ىف

 ريزولا لاق رث ىلملا اننتهيا ءاسسنلا ديك ةلمج نم” هف

 اضيا ىنغلب دقو

 رمق يرفتيل هسفدب ادرغنم يح رخ كولملا دؤل وا :ضعب نا. كلملا اهيا

 آَيع جرخاو هيف سلجو مدصوملا كلذ للولا نسستشاف ةضوارلا

 ىارذا :ىزكو ه امتيبق هيف لكأي لعج و: هعم ناك يذلا 'ققنلا نم

 ىلملا ئنبا“فاخف نالملا كلذ نم ءامسشلا ىلا اعلاط ' اهيظع 'اناقلد

 اهتوف عاط اماف (تهيف ىفتخا راجش الا نم ةرجش ىلع لعضف ماقو

 ماخرلا رم قودتص هسأر ىلعو رهنلا كلذ طضو نم. علط اًعِيِرْعع ىاز
 تجرخغف :قوددتصلا كلذ عتفو ةضورلا كلت يف هعضوف :لفغق :هيلعأو

 سنالا نم يهو ةيحاصلا ءامسلا ىف ةيحاضلا سمشلا انهن ”ك ةياراج:هنم

 مانف اهرجح يلع <« بمأأر طح مث اهيلع جرفتي هيدي نيب اهشلج اف

 اهنم ح الف ئشمتت تماقو قودنصلا ىلع ا-هتظح و هسآر: تزخاف

 عتتماف لوزنلاي هيلا تهواف كلملا نبا تأرف ةرجشلا كلت' ىلا ةرظن

 يذلا يب لسعفت و لزنق مل نا هل تلاق.و..هيلع تمسق اف :لؤازنلا نم

 كتع ا نم ككلهيف كب هتملعاو' مونلا نم: تيزغعلا تهبق:كل.لوقإ'
 ةقافو ارز لجو: عيدي ىلبق :لزن ملفا لزنح ةبنونس هلؤلا# نا

 اهتج اح ءاضق نم_غرف املف . اهلاوس ىلا اهب اجاف اهتجاح واضق. لدغ



 ءاننلا ديك نم كلملا مادق عباسلاريز ول اةياكح لي

 هتريضن متاسعلا اهاطعاذ ل ديب يذلا رد اخلا اذه ىنطعا هل:تلاق

  .نيناامثا نع, قوفت» رتااوخلا نم, ةدع هيف و..اهعم ناكر يرخ. ليلدم يف
 ىنيعنصت ام و كلملا نبا لاقن اهتلمج نم مقابل » كلذ تلعج و

 :رصق نم: ينفطتةا تيرفعلا: !ذه نا هل. تلاقف كبعم يتلا رت اوبخلا ةزنب

 ينعنضو و هعمه لسفقب .يلع لغتو قودنصلا اله يف ينلعج و يبا
 ةدحاو ةعاس ىنع ريصي داكيال و هجوت ام ثيح «ىسأر ىلع هيف

 هنه كلذ .تيأر املف هيهتشا امم ىنعتمي و ىلع هتريغ ةدش نم

 ىلع : يعم يتلا مقاوخاا ةذهو يلاص و نم !دحا .عنما ال ينا تفلح

 رظتن ال فىليبس لاخ ىلا هجوت هل تلاق مث ليدنملا اذه يف_هلعج اف

 كلملا نبا :كلولا قدص امذ .ةعاسلا هله يف رقي ىل هناف كريغ |دحا

 فكلملا و: هينا لزنم نيلا لص و لئتح هليبس لاح ىلا فرصناو بكلذب

 هل بست لو كلذ نم فخت ملو هنبال ةيراسجلا ديكب :للعي ىل
 دلولا .كلذ لتققي نا رمإ عاض ةدلو.رتاخ نا كلملا عمس املق اب اسح

 لتق نع ةوعجر ءارزولاب اذار  ةرصق لخ لخ + .عضوم ىنم ماق مث

 مهوع دي ءاززولا ىلا كيلملا: لسرا ةليل تاذ ناك املف ةدلو

 ناك ام :لاع يهزكش. و مهاقلتو كليملا مهيبلا ماقن اعيمج اورضعف

 مهل لاق و, دلؤلا, رهركش كلذكو ةدلو لتق نع هتعجارم نم مهنم
 هللا ءاش نا ريخب ركيز اجا فوسو يسفن ءاقب يف يدلاو ىلا ترب دام رعن

 هل اوع كف همتاخ عايض ببسب قيهاوبغلا كلذ كني دلولا نا ىث نئلاعت

 - نم كلملا اهيارظناف سلجملا نم اوفرصنا مث .هاقترال اولع و ءاقملا لوطب

 املف ةنلو.لتق.نع كلملا عجرف لاجرلا ىف .هلعفتامو ءاسنلا كيك

 ةلديو ةدل و هيلع لخدف .نم اغلا موملا ىف ةدلا و سلج .حابصلا يمدوأ



 |28  ةيراجلاو ةعبسلا هئاززوو ىلملا عم ٍكلبلا نبا ةياكح

 يصف اب راكت مث هي لب :نمإ : ضرالا لققو داب نتنسلا هبدّروم كي يف

 ىنثا و مهركسش و هتلود بابراو هئارزوو هذلاو خدم و قاسل

 فارشاو فنجلا و ءارم الا و ةاملعلا: سلخملاب ارضاح ناكو رهيلغ

 هتعاربو ةتفاالبو ىلملا نبا ةحا صف نم نورضاحلا برعتف شانلا

 ءادأق رك |لث ازا ليش احرف هب حرف كلذ ةللاؤ عممس املف هقطن يف

 تمص 'ببس نع ةهلاش داب نىتسلا هب”توم“ ئدانو ةينيع نيب هلبقاو

 هنا يف 6 انالوف اي بداوهلا هل اقف مايا ةعبسلا .ةلم ةدلو

 يذيس اي تنكو ةدملا كلت يف :لثقلا نم هيلع تيغذ يناذ راتبي ال

 عيمج ىلع 'ينلد هعل اط تيأرامل يناف هتدالو موي زمالا انه فرعا

 لاقو كىكلذب كلملا خرفف تكلملا ةداعسب ءوسلا هند لاز دقو كلذ

 ةيراجأا ىلعوا يلع بنذلا نوكي له يذلو تاتق تنكول :هئاززاول
 لاقت باوجلا در نع نووسابلا تكسف داي دنسلا :بدكوملا ئلغوا

 كردا و يهلو اي باوجلا در كلملا قلول .دابدنسلا فلولا بدونف

 2 يي ا ا ع ما سلا مالعلا ن ع ئقكيوق حابصلا داز رهش

 ةئامتسلاد عب ةثلاثلا ةليللا تناك املف

 فىكدذملا نبال لاق امل داب فنسلا ناديعسلا :كلملا' اهي" يتغلب :تلاق

 راجتلا نم الجر تعمس ينا كلملا نبا لاق ٍينلو اي باوخلا د

 يف انبل قوسلا نم هل يرتشتل هتيزاج لسر اف ةلزدم يف فيض هب لح

 اه ليس لزنس ىلا عوجرلا تبملطو اهترج ف ىننللا تدذزخ اك ةرج

 اهرّضعت اًعْيْلا اهتلخم يفو ةًادح اهيلع ترمذا قي رطلا ىف يش امنيبق

 ركل ةيراجلا لنع سيلو ةرجلا ىف ةيعلا نم ةطقن ترطقق هب

 وه هنم. برغو ىبللا اهنم كيسلا لما لزنملا تلضو املف كلذب
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 ةيراجلاو ةعبسلا هثارز وو كلملا عم كلملا نباةياكح 8

 اهيا رن اف اعيمج اوتام ئتح مهنوج يف ىنللا رقتسا امف هفويض و
 بنذلا نيرضاحلا ىحا لاقث ةيضقلا هذه يف بنذلا ناك نمل كلملا

 ةرسبجلا تكرت ئتلا ةيراجلل بيذلا رخأ لاق و اوبرش يللا ةءامجلل
 تنا لوقت ام مالغلا بدرم دايدنسلا لاقن ءاطغ ريغ «نم ةفوشكم

 . بفذللا سيل اًرطخا موقلا نا لوتا كلملا .ىبا لاقف يدلو اي كلذ يف
 تردتو. مهق ازرا حم .تغرف . موقلا لاجأ امناو ةءامجلل الو ةيراجلل
 ةياغ هنم اوبجعت نورضاعلا كلذ عمس اماذ رمالا كلذ ببسب رهتتمم

 نق انالوماي ملخاولاقبو فلملا نبال ءاعدلاب رهتاوصا اوعفرو بجعلا

 همس املق نئآلا كنامز لها ملاع تناو ريظن هل سيل باوجب تملكت

 ثلغلا ىنباو ئمعالا خيشلا ناو ملاعب تسل ينا مهل لاق بيلملا نبا

 2300 نزيل ةعامجلا هل لاقف ينم يلعا نينس سمغلا باو نيني

 1 : هل لابقف مالغ اي كنم ملعا ره ىيذلا ةفلغلا ءالؤه تيب

» 

08 
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 اهنم ءاج نم نابت نادابلا ضب ىلا رسيسملا داراف نادابلا

 لدتصلا بطح هل اولاقث بسكملا ةريثك اهيف ةعاضب يا مهبل 0

 كابطت# لاملا نم ةلذع ام عيمج## رجاتلا ىرتش اف ايلاغ عامي اهيف هناف

 رخآ اهيلا همورق ناك اهيلا لصو املف ةنيدملا كلت ىلا رفاس و لدنص

 تذا نم هل تلاق رجاتلا تأر املف اهل امنغ قوس زوج اذاو راهنلا

 لها نم رذحا هل تلاقف بيرغ رجات لجرانا اهل لاقف لجرلا اهيا

 هبا ورفظيل بيرغلا نوعلخ# مهناو صوصل .نوراكم موق مهذاف دليلا

 44ج
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 ام0  ةبراجلاو ةعبسلا هئارزوو كلملا عم ككملا ىبا ةياكح

 هاقلت حابصلا مبصا املف هتقراف رث كتصن لق و هعم ناكام اولك أي و

 تملق نيا نم يديس اي هل لاقو هيلع يلسفةنيلتقلا :لها نسر لج

 ةراجتلا نم ككعنَم تامح ام هل لاق ةينالغلا كلبلا نم تمزق هل لاقف

 لجرلا هل لاقف مك كنع ةويق هل نا تعمس  يناف لدنص بشخ هل لاق

 آلا رذدقلا تحل لقون ملانناف كلذب كيلع راغا نم أطخا .كقل

 مث بزكمزؤ قدلصم نيبراص و مرنو ايست لجرلا مالك رجاتلا

 تحث لدنصل اب ديقي ةنيذملا تاناخ ضعب يف رجاتلا كلذ لزن

 امب عاص لك لدنصلا اذه ميبتا هل لاق لجرلا كلذ ءأر املف ردقلا

 لديصدلا نم ةىلنع ام عموج لجرلا لوح كتعي هل لاقف لهش هدي رد

 املف ئرتشملا فخأي ام ردقب ابهذ لخأي نا مئابلا نلضقو ةلزنم يف

 نم ىنينيعلا قرزا لجن ه«يقلف ةنيدملا ىف رجاتلا ىشمت حابضلا ينمو

 يذلا ِتنا هلب لاتو رجاتلاب قلعتف روعا وهو ةنيدملا كلت لها

 اذه نا هل لاق و ىلذ ردجاتلا ركتاف !دبا كقلطا ملف ينيع تفلثا

 دغ نىلآ ةلهملا روعالا اولأسو امهيلع سانلا عمتجاف منيب ال ر مالا

 مث هوقلطا ئىتح انماض هل رجاتلا لجرلا ماقاف هنيع نمث هيطعيو

 فئوف روع ولا لجرلا ةيذاجم نم هاعن عسطقنا لق و رخاتلا ىضيم

 كيضري ام يدنع كلو هدلصا هل لاقو:هل ةغفدو يقاكسالا ناكذ ىلع

 مهلا نم مهلنع سلجف نوبعلي نيلغاق موقب اذا و هنع فرصنا مث

 ةوبلغو بلغلا هيلع اوعقو اف يمعم بعلذ بعللا :هراأسف. رغلاو

 ماقف اعيهج هل ام نم جرخ# نا اما و ردستلا برششب نا امنا ةوريكو

 امومهم امومخ» اركفتم حضوم ينف دعقف هلاح نوكي فيك يردي الو



 ةيراجلاو ةعبسلا هئارز وو كلملا مه كلملا با ةياكدإ: 2م

 لها لعل هلا تلاقف رجابستلا وحن ثرظنف هيلع ةزئاج زوجعلاب اذاو

 اهل ىكدت كياصا ينلا نم ايمهم كارا يناف كب اورفظ ةنيدملا

 لدنطلائن كيلع لمع يذلا ره هل تلاق ةرخآ ىلا هلوا نم هل. ىرجام ءيمج

 0 ويداانا نيكباو روناند ةرشعب لطر لك هتموق اندنع لفدتصلا ناف

 بابلا وحن ريست' نا وه و كفن ضالخ كل.نوكي نا هبوجرا ايأر

 فزاع رلاع وش و |دعتم ىئمعا اخيش عضوملا كلذ يف ناف ينالغلا

 ريشيفا هنوديري ام نع هنرلأسي هدنع رضحت سانلا, لك و ريبخ ريبك

 بصنلا و ردسلا و. ركملاب فراع هنال حالصلا هيف مهل نوكي اهب مهيبلا

 فخا' و ةيرِبنع بهذاف ؛ ليللاب ةكينع رايطشلا عوتجتف رطاش وهو

 جاييببيس علام الكلا نع تتكسف حامصلا داز هش كردا 1

 ةئامتسلا دعب ةعبارلا ةليللا ثنا املف

 ةليالا بهذا: رجاتلل تلاق زوجعلا نا ديعسلا تكلملا اهيا ينغلب تناق

 هنم .عمست لعل كسفن فخا و للبلا لها هيلع عمتجي يذلا ملاعلا ىلا
 عضوملا ىلا اه. ىنع نم رجاتلا فرصناف كئام رغ نم كصلخت ةج>

 اهف ةهنم ابيرق نملج ءوتشلا ىلا رظن مسن ئفخاو هب هتربخا يذلا

 ايراض امين ةيدنع ىومكاستي  ىيذلا معامج . رضف##لق و. ةعام الا ناك

 ملوج اويِبجعقو ضعب ىلع .ىهضعب ملسو هيلع اوملس عيشلا يدلي نيب

 مق اورضح نيذلا_ ةملج نم ةعئرالا هءامرغ دجو رجاتلا رهأر املف
 ةرديبخ# : رهنم كدجاو ,لك لبقا من اوطااف, كالا نم ًايش جيشلا مهل

 هل ىرجامب عيشلا ربخا و لدنصلا بحاص مدقتف هموي يف هل ىترحامب



 ا9 2 ةيراجلاو ةعبسلا هئارزوو كلملا مم كلملا با ةياكح

 عهملا رقتسا و هتمهمف ريغب لجر نم الد نص ىرتشا هنا نه هموي يف

 فكمصخ كيبلغ لق جيشلا هل لاقث بحي امم عاص "ىلم ىلع امهنيب

 ابهذ هكالم ذخأ انا كل لاق اذاق ئيشلا لاق ينبلغي فيك و هل لاقف

 هل لاقف جبارلا نوكا انا و .هنيطعا معن لاق ةيطعت تنا ىلهف ةضف وا

 ا سا عاض "الم .لخأ انا كل لاق اذا نيشلا

 عيش اي لاق و روع.الا مدقت مث بولغم هنا لعن عمنصت اذاهف ثانا

 تيواقتف دالسبلا بيرذ وش و نينيعلا قرزا الجر مويلا تيأر ينا
 نئتح هتكرت امو ينيع تفلتا لق تنا هل تنلقو هب تقلعت و هيلع

 ريسيشلا هل لاقف ينيع يف ينيضري و يلا دوعي هنا ةعامج يل هنمض

 فكىنيع ملقا كل لوقي لاق ينبلغي فيك و لاق فكيلغل كبلغ .داراول

 تناف كتيعب ينيع :تواست: ناف !ههنم لك نزن و ينيع معتقا انارو

 طزوكي.و»(رمعا انعف] نيركلا و: عبتنيع قيد مرغت مث هتيعدا اميف قداص

 يف اكضالا مدقت مث ةجدلا ةمىلهب هبلغي هنا ملعق ةيناثلا هنيعب:اريصب وه

 هسلكإ يل لاقو  هلغن يناطعا الجر موهلا تيأر ينا عيش اي هل لاق و

 كيضزي ام يدنع كل و هحلصإ ل لاقن ةرجالا :ينطعت ملا هل تلقف

 ه«لعن فخا دارا اذا جمشلا هل لاقف هلام عيمج الا ينيضري ال اناو

 كل:لوقي لاق كلذ فيك و هل لاقف هذخا ايف كيطعي ال وب كنم

 ةراصناو ةدالوا ثرثكو ةدادضا تفعضو هوادعإ تمزه ناطلسلا نا

 تلق ناو فرصنا و كنم هلعف لخا تيضر: تلق ناف ال ما تقيجرإ

 ميبقت مث بولغم هنا للجف كانقو كهجو هب برضو هلعن نخأ ال

 تيقل ينا خيش اي هل لاقو ةنها رمل ب هعم بعل يذلا لجرلا

 نع جراخإ ًاناف رحبلا !له تنرش نا هلاتلقف هتبلغ و هتنضارف الجر

 هل لاقن 'يل' كلام عيمج نع ج زخاف هبرشت مل نا و كل يلام عممج



 ةبراجلاو ةعبسلا هئارزوو كلملا عم كلملا نبا ةياكح 0

 فكسما كىآ لوقي لاق كلذ فيكو هل لاقن كبلغل كبلغ داراول خيشلا

 ةتكشخ لغتي نو عيطتست كلف هبرشا انا و يل هلوان و كديو ردملا مف ىل

 هئامرغ ىلع هب يغش اه فرع بكلذ وجاتلا عوس املف ئجحلا ةذهب

 حابصلا 1 املف هلجم ىلا رجاتلا فرصنا و ريفا كنع ىنم اوماق مث

 رسبجإلا مف ينلوان رجاتلا هل لاقف رعبلا برش ىلع هنشار يذلا هاتا

 ناطلسلا نارجاتلا هل لاقف هيضري ام هنم بملطو يناكسالا 7 فرصنأ و

 رع هل لاق ال ما تيضرا ةدالوا تركو ةدادضا كلشضاو هثادعا بلغ

 هنم بلط و روع الا هءاج مث. فرصنا و ةرجا الب هبوكرم لخاف تيضر

 ناف :امهنزفو ينيع ملقا اناو فكنيع ملت ارجاتلا 4 لاقف هنيع ةيد

 جلاص م ينلهما روعالا هل لاقف كنيع. ةيد لخف :قداص تناف اتوتسا

 هل لاقف لدنصلا ىرتشا يذلا هايج و فرصنا و زانيد ةئام لع رجاتلا

 قلع ايقفثا نق هل لاقف ينيطعت "يش يا هل لاقت كلدنص نمث لخ

 ةضفو ايه ذ ةاللم لخ تثدرا ناف ةريغ نم عاصب الدنص اعاص نا

 قلالا او ناؤكتا قفضيلا (كتيخ اله لمإلا"لحأ ال انا زجاستلا' هل ناقق
 ئدفو رج اتلا هبلغف كلذ نم ”يش ىلع ر دقا ال انا هل لاقن ثانا

 وجاتلا عاب و هلدتص هل مجر نا دعب رانيد ةثامب هنم هسفن ىرتشملا

 هكلب ىلا ةنيدملا كلت نم رفاسو هنمث ضبت و دازا فيك لدنصلا

 ةئايتسلا دعب ةسماخلا ةليللا تنااملف

 هل دنص عاباسمل رجاتلا لجرلا .ناديعسلا كلملا اهيا ىنغلب تلاق

 كلملا نبا لاق مث هتنيدم ىلا ةنيدملا كلت نم رفاس هنمث ضبت و



 ا!| 2 ةيراجلاو ةعبسلا هئارزوو كلملاعم كلملا با ةياكح

 حمس لق ءماسنلاب مرغم قس اف لجر ناك هناف نيفس كلثلا نيااما

 رئاسف هتني ىله ريغ ةني لم يف ةنك اس يشو لامجو نمح تاذ ةأرماب

 اهل فصي ةعتر اهل بتكو ةيره هعم لخاو اهيف يه ىتلا .ةنيدملا ىلا

 ةرج اهملاىلع اهأيا هبح هلمح لقو مارغلاو قر هيس اقب ام ةلش

 اهل زنم ىلا لص و املف اهيلا باه للا هل تنذاف اهيلع مودقلاو اهيلا

 مارتح الا و ماركالاب هتقلت لقو اهيم لق ئلع هل تماق اهيلع لخد و

 بورشملاو لوك أملا نم اهيلع بيزمال ةفايض هتفيضو هيدي تلبق و

 تالغتشا و .هتكرتق نينس ثلث ريحلا نت هل نيه كلو 400
 يدلو نا هل تلاقف ماننانب يموق لجرلا اهل لاقف عئابطلا يهطب

 م نا فرعيالو موفي الن يعض دلو اذه اهل لاقن انرظني لعاق

 ىوتسا زرالا نا للولا لعاب تمدكت ام هتفرعم تملع ول هل تلاقف

 يف رغا اهل لاقف يدلو اي كيكبيام هما هل تلاقف ادي دش ءاكب ىكب

 ىنمسلا هيلع تلعجو هل تفرغف انمس هيف ئ يىلعجاو زرالا نم يل

 اهل لاتف يدلو اي كيكبي ام هما هل تلاقف ايهناث ىكب مث للولا لكاف

 تناام هنم ظاتغا لق و لجرلا هل لاقف اركس هيلع ىل يلعجا ةامااي

 تبعت ثيح تنا الا مايشم ام هللاو فلولا هل لاقف مّوِشِم كلو الا

 لجا نم ىئاكبف انااما و ان زلا بملط يف كلب ىلا كلب نم ترفاس و

 انهسو ازرا كلذ ىعب تلكاو عومدلاب . هتجرخاف ينهعيف ناك "يش

 مالكرم لجخ لجرلا هعمس املف انم موشملا نمف تيفتكا لقو اركسو
 هتعاس و هتتو نم بدأتف ةظءع وملا هتكردا مث ريغصلا فاولا كلذ

 تام ىا ىلا ابئات لزي ملو ةدلب ىلا فرصناو يشب اهل ضرعتي ملو
 هناف نين نكس معلا نبااماو نك بلال ىبا لاق مث



 ةيراجلاو ةعبسلا هثارزو و كلمل امم كلملا نبا ةياكح 20

 كلملا اهيا ينغلب

 مهنمب اهوطلخ لقو رانيد فلا ىف اوكرتشا راجتلا نم ةعبرا نا
 يف اوقلف ةعاضب اورتشيا اهب اوبش لف لداو سيك يف اهولعج و

 هع 4هسراح لنعغ سيكلا ١ راو اهواخ ىلذ آ2 طع اك انبنسن ممكن

 اوحرشناو اوبرش و اولكاف ناتسبلا ةيحان يف اوجرفق اولخد املف ناتسبلا

 ءاملا اذه نم انسور لسغن اولاعت بيط ىعم انا مهنم لحا و لاقف

 ةسراحلا لأسن رخآ لاق طشم ىلا جاتحن رخآ لاق بيطتن و يراجلا

 اهل لاقو ةسراعلا ىلا مهنم دحاو ماقن طشم اهدنع نوكي نا لعل

 كواقذر ينرمأي وا 9 او رضعت لئتح هل تلاقف سيكلا يل ىعف دأ

 عمست و ةسراعلا ريكار ثبوت ناكم يف :واقفر ناكو ةايا 9 نا

 اهل اول اقف أيش ىنئنيطعت نا ةيضار ىهام هت اقفرل لجرلا لاقف مهم الك

 جرخو لجرلا ةلخاف سيللا ه«:طعا رهمالك تعمس املف هيظعا

 كلام اهل اولاقو 0 ىلا اًداج رهيلع طبا املف رهنم ابراه

 ةايا هطعا ماو سيكلا الا ينم نيل ايف مهل تلاق طغشملا هيطعت ما

 ةسراحلا مالك اوعمس املف هليبس لاح ىلا اذه نم ج رخو مكن ذاب لا

 نحسن اهلاولاق و مهي دياب اهيلع اوضبت و مههوجو ىلع اومطل
 اهيلع اوضبقف اطشه يلرك ذ ام مهل تلاقق طشملا واطعاب الا كانذا ام

 ةصقلا هيلع اوصق هيدي نيب اورضح اهملف ىض اقلا ىلا اهوعفرو

 جان ع تاسملا مالعلا نع تتكسف حابصلا داز رهش

 ةناقنلا نمن قس خاسلا ةلقللا ينام املذ
 سيكل اب ةسراعلا مزلا امل يضاقلا .ناديعسلا كلملا اهيا ينغلب تلاق



 ل ةيراجلاو ةعبسشلا هئارز وو كلملا عم كلملا نبا ةياكح

 اهيلواط قارئاقا و ع يهز تجرخ .اهئامرغ ..نم:ةماهج" اهير مالا و
 ةناريح يه و .مالغلا.اهأر. اهملن نينس سمخ رمعلا: نم هل مالغ اهيقلق

 هنس رغصلا هترقحتساو :اباوج .هيلع درت ملف داما. اي اللاب امااهل لك

 ىلع اولخد ةعامج نإ هل. تالقف اغلاث و ايناثاو الوا مالكلا اهيلع رركف

 ال. نا سلع اوطرش و رانيد فلا, هيف اسيك يدنع اوعضو و. ناتسبلا
 نوسجرفتي' ناتسبلا :اولخه رث رهلك مهتردسب الا سيكل بها ما

 هل تلقن سيكلا ينيطعأ ي لاو مقنع حو جرخأ هيف نوضؤنتي و

 لا نط 20 نذالا قر لختأ' لق يلع 3 لوتح

 ينيطعت نا ةيضار يه ام مهل ناق:و هئاقفر ئملع: حاصف سيكلا:ةيطنغا

 و هفذخاف سيكلا هتيظعاف_ هه بؤقلاب اوناكو هيطعا. ل ارئاقف امش
 ”يش "يال اولاقو يلا اوجردف هراقفر .ةأطبتس اخ. «ليبس: لاح ىلا..ج رخ
 اوضبقف سيكلا الا - ئلركق امنو اطشم يلركذ ام مهل تل التالق

 ئنيطعا مالغلا اهل لاقف سيكلاب ينمزلا و ىضاقلا ىلا ٍينوعفر و. يلع

 . تتطع اف صالغلا هيف كىل نوكب ايش كل لوقا اناو ةوالح هب لخأ امهرد

 يعجرا مالغلا اهيا لاقف لوقلا نم. ىدنعام هل تلاق و امهرد ةسراحلا

 هلا ئميكللا متهيطعا ذأ ينا مهنمب و ليي ناك هل ئلوقو ضاقلا “ىلا

 هلاق ام :هل. تلاقرو 'ىضاقلا ىلا :ةسراسلا ١ تعجرف :لاق 000 م-هتر ضب

 لاغف 2 اولاق 0 اهنيلو لكي ناكإ ضاقلا مهل لاقف مالغلا اهل

 انيخإ اغأ| تجوخف :يحيكلا انذاك ىلا اورضحا ىضاقلا ريل

 كلملا ممس.اًملف اهليبس. لاح. ىلا :تقرصتاو ررض اهل لصحب ىلؤ
 انالرم: اي كلهلل .:اولاق سلجملا . كلذ رضخ نم.و. ءارزولاز. دلو. مالك

 :ىلإو كلملا متضو بلملل و هل اوعدق هنامز لها .عربا فكنبا نا كلملا

 نبا فلحف ةيراجلا عم ةتيضق نع هلأسو هينيع نيب هلبقو ةردص ىلا

 نك



 ةدالواو رحع همسا رجاتلا ةياكح | و مع

 هسنن. نع هتدوار يتلا يه اهنا رب ركلا هيبئبو ريظعلا هلل اب كلملا

 اهلتقاف تعش نا اهيف كتوكح لق هل لاقو هلوق يف كلملا هت لصف

 كعقو ةنيدملا نم اهيفنا هيبال فلولا لاقن ءاشتام اهيف لعفاف وا

 مداه مسهاتا نا ىلا هانضاو شيع لغرا يف ةدلاو مم كملا نبا

 ةبضلا نم اغيلا لع دو اذهو تاع امجلا قرفم و تاذللا

 اضيا ينغلبو

 مف لحا دالوا ةغلث ةيرزلا نم فاخ لق روع همسا ارجات الجر نا

 ىلا ره .ابرو اميلس ىمسي طس والاو اردوج ىمسي رغص الاو املاس ىمسي

 امهل نيبت املف هيوخا نم رثكأ ار دوج بح: ناك هنكلو الاجراوراص نا
 ناهركي امهنا اههوبال نابف اردوج اهرتو و ةريغلا امهتذخا اردوج بح# هنا

 ردوجل لصع# ثام اذا «ف| فاخ و نسلا رهبك رش دلاو ناكو امتقاخا

 نيماسق ةءامج رضحاو هلشا نم ةءامج رض اف هيوخا نم ةقشم

 و يلام ل اوتاه لاقو ماعلا لها نم ةعامجو يضاقلا فرط نم

 اذه اومسقتا سان اي لاقف شامقلاو لاملا عيمج هل اورض> اف يغامق

 نلو لك ىطعاف هومسقف ىعرشلا عدولاب ماسقا عبرا شامقلا و لاملا

 مسهل قبي مو م هنيب هتمستو يلام اذه لاتوامسق وه لفخاو امست

 تمسن ينال فالتخا مونيب ع عقيال 0 ئ اءهضعب كنعال و يدنع

 نا هناف انا هتذخا يذلا !ذه و ا تم لاح ما تلوبملا مهنهب

 داز رهش كرداو اهتشيعم ىلع هب نيعتستف دالوالا ةزه ما يتجوزا

 00000111 لا. مالكلا نع تتكسف جابضلا

 ادديسيسيسسيسسسل



 د امقيرخلا عمم فعار جاعلا نبازسؤج ياكم

 ةئامتسلا لعب ةعب اسلا ةليللا تنذاكاملف

 ه«فشئامت و هلام رسق امل دعا نا ديعسلا كلملا اهيا ينغلب تلاق

 مسقلا وه لخا وامست ةفلغلا دالوالا نم بلو لك ىطعا ماسقا ةعبوا

 هب ىنيعتست دالوالا له ما يتجوزل  نوكي مسقلا اذه لاق و عبازلا

 لعف امب يضر لدحا امي: يف قلاو تام ةليلق ةدص لعب مث اهتشيعم ىلع

 نذييا لام نا هل اولاق و ردوج نم ةدايؤلا اوبلظ لب رمع مهدلاو

 نيرضاح اوناك يذلا نوماسملا ءاج و.ماكجلا ىلا مهعم عفارتف ,كدذع

 رسخف رهضعب نع كالا رهعنم و اوملع امب اودهش و ةمسقلا .تقو

 ةوكرةف عازنلا ببسب كلذك هتوخا رسخ و لاملا .نم ايناج ردوج
 لاملا نم ةلمج اورسخف ماكحلا ىلا , هعم مفارتف ايناث هب | اوركم مث ةدم

 مهو ملاط ىلا 07 نوبلطي اولاز ام و ماكعلا لجا نماضيا
 0 يباب مهلام عيمج اومعطا ئتح رسخي و نورسخ

 اه ابرض و اهلام اذخا و اهيلع امييض و, يمص ىلا ةاوخا ءاج مث وارقف

 يسعم لاوخا لمف لق هل تلاق و ردوج اهنبا ىلا تءاجناش ادرط و

 يما ايردوج اهل لاقف امهيلع وعدت تراص و يلام اذخا واذكرانذك

 انا ما اي نكل و هلمعب امهنم الك يزاجب هللاف امهيلع يعدت .ال

 تورصتخ از 'لاملا ةراسخل ميراج ةمصاخملاو ناروقف ياوخاو اروقف تيقب

 ان رسخ لب ايش كلذ اندغي ماو ماكعلا يديا نيباروثكامه ايا و انا

 كيبسب له و ةداهشلا بيسب سانلا انكتش و انرلاو انل هفلخ ام عيمج

 نيدعتت امنا نوكي ال "يش !فهف ماكحلا ىلا حفارتن و اش ايا و ىصتخا

 كتز ري ينتزري هللاو يل يعدا و كل هياخا هلك [1يدلا فيغرلاو يدنع

 لابي تق نم لوقب يلست و امهلعف هللا نم نايقايامهيكرتا و



 يِعاَبلا ماقثنال ناهز باو ٠٠١ هسلتم كيل لوجو عبي
 يفابلا كلل ٍلْبج ىلع لبج  ىعبولف ميخرلا ملطلا كو
 ةكدتبش:هل لخاف هلع تفكم.و تيضو تح: هما :نطاخ٠ بيطيراض و

 راس و ةام ةيف ناكم. لك ىلا و كربلا و ردا ىلا بهذي راصو

  نير-هتعب امويبو ةرشعب اموي ' لمعي زاضف ةهج' ىلا موي لك بهذي

 ةعنصال و اتييط برشي و ابيط كأي .و هما: ىلع اهفرضي و ىيقلثب اموي و

 ءالبلا"و قحاملاو ىحاسلا اَمهيلَع لخدو هيوخال ءازق .ال و عيب الو
 سيكاعملا كيل اعصلا نم اراصوامهما نم ةاذخا يذلا اعيّض نقو ىخاللا

 ناوكشي و .ةداي ز اهل ناعضاوتي و امهما ئلانايتأي ةراتذ نينايره

 كانه ناك نا و انفعم اشيع اههمعطتف فور ةدلاولابلق و عوجلا اهلا

 هناف امك وخا يتأأي':نا لبق احور و اعيرس هالك امهنل لوقت ثئاب .خيبط
 لاجعتساب نالك ايف هعم ينادضفت و يلع هبلق يسقب و هيلع نوهي ام

 |بغيبط اههل تطخف مايالا نم اموي امهما ىلع .الخدن ناحوزيو

 تلديخو هما تحتساف لخاد ردوج امويخاب اذا و قالك أي .اراصفاشيع و

 ىنمم ءايح ضرالا ىف اهسأرب تق ! ون اهيلغ بضغي نا تفاخ و هنم

 فيك كرام زاهن ياوخا اي امرم لاق و رتهوج و يف رسبتف اه للو
 اههدداو و اههتدتعا و كرابملا راهنلا اذه يف ينامترز :ىتح ىرج

 الدطت الو يدنعاعيج' ال و يناشحوت نا يئاجر ناكام لوقب راص و

 الا اتعنم الو كيلا: انقتشا اننا اناذا اي. هللاو الاقف اًمكما يلعالو ىلع

 ناظيشلا لعف انه: ازينك انمدن نكل ٠ كننيو ائنيز: ىزجامم ذايحلا

 حابصلا داز هش كردا و انما و ثنذا' الا: ةكرب انل ال“ و ىلاعق هللا هنعل

 جا لا مالكلا نع تتكسف



 اهرب دنت ب. نايتاامطيوبع يان هروح ةدلكسملب

 ةئامتسلا كعبةنماثلا ةليللا تناك املف

 هتوخا يأر و.هلزام لخدامل اردوج نا. فيعسلا كلملا اهيا ينغلب تلاق

 ضيب يدلو اي هما هل تلاقف امتنا الا ةكرب ىلام اههل لاقو امهب بنهر

 ايخحرم لاقف يدلو اي رسثكالا' تنا و كريخ هللا رفكو. كهجو هللا

 امهعم عاطصا و زيثك يدنع ريخلا و ينور هللاو يدنع اميقا انكي

 حار و هكبشلا لمح ردوجو ا ارطف موي ىناث و هغعم ايشعت و ةدنع اتاب و

 رميا امهل تمدقف ايتاو رهظلا ىلااباغف ةاوخا حازر و: حاتفلا باب ىلع

 ةلاحلا هذه ىلع اوراصو راضخلاو ردملاب ءاجو مهوخا ىتا ءاسملا ىفو الغلا

 هيوخاو هما ىلع هنهث فرصيو هعيبيأ اكمس داطصيردوج او رهش ةدم

 ىلا ةكبتشلا لخا اردوج نا مايالا نماموي قفتاف ناسج بْن و نالك أيامه

 يف لاقف.ةغراف تعلطف اناث اهخرطف'ةغراف تعلطق اهبذِخو اهامزف ردبلا

 ةكساملا هلف نمور ءريديعأ نا روالإل كوس 14 متاع لونشتومألل

 ءاشملا ىلا خ ابضلا نم ل قتني لزي. ىا 1 و ةريغ ل ىلا ل قتنا مث ةغراف تيعلطف '

 نم غرف مرر له : بئا_-جع لاقفي,ةدحاو ة:كيصالو لطصي آو

 اروهقم امومغم َخَِجَرَو ةروظ لئاع ةكبشلا لعح مث لّبسلا ام :ىارعبلا

 ةنوباظ ىلع ٌليقاف معهبؤعب يش يأب ردي 6 هماو هيوخا مه لماح

 رهيلائتنتلي الو مهاردلا رهبهباب و نيمحت دازم شيعلا قلع قلخلا ىأرف

 اشيع جاتحت لهردوجاي كبابحرمزابغلا هل لاقت رسعتو:فقرف زابخلا

 هل لاقن لهم كيلع و كتي افكذخف هارد كعم نكي رل' نا هلل اقف تكمن

 يفورخأ فاصنا ةرشت ةىنه لل هل لاف اش. فانا ةر هيب ئينظعإ

 شيعلا فخنات :نيعلارو سأرلا ىلع لاقن اكمس نيرشعلاب يل .تاهدغ

 ىلوملا اهجرفي دغ يف لاقو اراضخو ةمحل اهب لخا فاصنا ةرشعلا و



 ءاملارم الجر خي درج ىوفلا يع رجملا مربع سرد رسميالح و

 لخا موي يناثو مانو ىشعتو ماعطلا هما تخطو هلزنم ىلا حارو

 رحبلا ىلا بهذ رث ياوخا و تنا يرطفا لاقف رطفا لعتا ماهل تلاقف ةكبشلا

 رصعلا ىلا كلذك ناز الو لقنتو اًملاثو ايناثو ال وا هيف. ةكبشلا ىمو و

 ىلع الا.نوكيال هتيرطو:اروهتم ىغمو ةكبشلا لمحف "يش هل عقي راو

 لاعت هل لاق و ةضفلاو شيعلا هلدعف زابغلا هأر ردوج لصو املف زابغلا

 لاقف هلزدتعي نا داراف دغ يف نوكب مويلا ىف ناكام نا حروذخ

 فتيأر امللف يعمم .ناك ايش :تيلطضا تنكول رذعل جاتح# ام حر هل

 "”يغ كل لصحب لدغ يف ناكناو "يش كل لصح.ام هنا تملع اغراف

 كربلا عبت .موي ثلاث هنا مث لهم كيلعو يتسن ال و اشيع لخ لاعت

 ةضغلاو شيعلا هنم فخاو زابخلا ىلا حارف أيش اهيفري ملف رصعلا ىلا

 هسفن يف لاقف قياضت هنا مث مايا ةعبس ةدم هلاعلا ةذه ئمللع لاز امو

 الا رعشي ملف ةكيشلا يمري نادارا هنا مث نورات .ةكربىلا مويلا حر

 ىلعو ةمجيظع ةلح سبال وشو ةلغب ىلع بكار يبرغم هيلع لبقا دقو

 قوف نم لزنف: شكرزم ةلغبلا ىلع ام لكو شكرزم ج رخ ةلغبلا رهظ
 فكيلعو هل لاقف رهع ىبااي ردوج اي كيلع مالسلا لاق و ةلغبلا رهظ

 ةجاح كدنع يل ناردوجاي يبرغملا هل لاقت جاحلا يديداي مالسلا

 ىل'يضقتو يبحاص كلذ ببسب نوكت و اريفك اريخ لات ينتع واط ناف
 0 اطااناو كرطاذ يف يش يا ىللت جاحلا يبديسابي لاقن يجن اوح

 جرخا ىلذ دعبو :هعم اهأرقف ةحئافلا أرقا هل لاقن نالخ ها عت

 ينمراو ايوق !فش يفاتك دش و ينفتك ,هل لاقو ريرح نم ان اطيق هل

 ءاسملا نم يدي يفت بكار ناف اليلق ١ يع ةكربلا ىف

 اعيرس ىنب ذجاو يلع ةكبشلا تنا حرااف ل نا لبق ةعفترم



 اوو وم + سلا" ل

 ةلاغبلا لخو ينكرتاف تيم ينا رملعاف يلجر تجرخا ينتيأر ناو

 هطعاف ةعيمش همسا ايدوهيدجت راسجتلا:قوس ىلا ضماز جرخلاو

 كليبس لاح نلا حرورشلا متكا و اهذخف رانيد ةئ ام كيطعي رو ةلغبلا

 ىنعفدا هل لاق هنا مث فاستكلا دش هل لوقي راصف !هيىلغاف اتك هفتكنف

 ىسرك ىئاع اسلاج يدوهيلا ىأرف راجتلا قوس ىلا حار و هكرت و ةلغبلا

 مث فىله لجرلا نا ىدوهيلا لاق ةلغبلا يأر املف لصاحلا باب ىف

 شيعلا نم هيلا جاتحيب ام لخاف حار و ريناندلا ردوج فخاف رسلا مقكب

 اق و هل يذلا بسح و ةذخاف رانيدلا اذه ذخ هل لاق و:زابخلا نم

 حابصلا داز وه فكردا:و نيموب شيوع كلذ ىلءب يفىدذع كل يتب هل

 ةئامتسلا دعب ةعساتلا ةليللا تنكاملف

 نمث ىلع اردوج بساح امل زابخأاا ناديعسلا ىلملا اهيا ينغلب تلاق

 لدقتنا نيموي شيع رانيدلا نم يدنع كل .يقب هل لاق و: .شيعلا

 لخ هل لاق و ةمحللا :لخاو رخآ ارانياف اواطعا و :راؤجلا ىلا ةدنغ نم

 نابلطي هيوخا ىأرف حارو راضغاالخاو باسحلا ىحت رانيدلا ةيقب ىدتع

 امك وخا :يتأي تح اربصا امهل لوقت يهو .هنالكأي ايش رهما نم
 ىلع اوعتوف اولكاو لخ هل لاق و هيلع لخلف ”ىش يدنع امف
 لاقو بضشفلا ةيقب هسا ئطعا اردوج نا مث ناليغلا لغم شيعلا
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 . لح الا لبعهمسا ثامو

 يباهغ . بو عب امهيطع اف يع , اج في و ناني

 . دوب ناموا تيتا ملا

 واين اجي كوت دلم ياا دوو

 ةلغبلا هذه لغه ,ةلغب :بكو يبرغم :سم .الاب كءاجن له لاقف. جاحلا

 ناف نيا ىلا حار .لوقبي نا افوخا لحا تيأو ام. .لاقو ركناو ناخذ

 هل لاقفركنالا-الا :هغاش .امف هتقرغ ثنا: لوقي .اهبر ةكربلا ىف. قرغ : هل لاق

 وأ ثنا هتفتك اما: لاق ربخ .يغمام قلاق' ينقبس و .يخا اذه نيكسم.اي

 ينبحشاو ةكبشلا يلع مرا يادي تجرخنا كل لاقو ةكربلا ىف هتيضر

 اهدأ وأ:ةللغبلا: تنا لخو .اتيم نوكا١ الجر تجرخن ناو لخعلاب
 و ةذلجو تجرخ لق ورانيد ةئام كيطعي وهو ةعيمش يدوهيلا كلل

 ناقث راذيد ةقافا كاطعا و يدوهيلا .ىلا اهتيدأو ةلغبلا تذخا تنا

 نبأ لقت نا يدارم لاق ينلأست ”يف يالف كلذ فرعت كنا ثيح

 ئيدوهيلا ىلا :اهذأو .ةلغبلا .فخ ىخال : ىرج ام: لغم يل. ئرج ناو

 ةكوبلا ىف عقوف :هعفدو هفتكف مىلقتف مىلق لاقف.رانيد هّنام , هنض :فخاو

 هللا ءاشننا ةيضاد :يف تام لاقف :ةالجر تعلطف ةعاش ةرظتن افا ضطغو

 كك نم .ئنيفكي و نون ومو مصغتك1: نانا و :ةبراغملللا ىنثمج موي نك
 هل لاق يدوهيلا أر اهلف ة .حااررو ةاعبلا كنخا!ةبلنا مرام يرت ةلام ترف

 فخاو نيع اهطلا ءاّرح !كه.فغل قأق كسنأو شيخ هل لاق رخئألاا تثانم

 اه.ايااهاطغااف هما ئلا ةجوتو اهلخافزانيد ةثام ةاطعاز هنم ةلغبلا



 م١١ كمصلا دبع همسا#يديوءاملا موج رخا يذلا يب رغملاعمرد وج ةباكح

 ةكرب حورت تيقب ام هل تلاقن اهربخاف اذه كل نيا نم يدلو اي هل تلاقف

 مهيم را ال انا يمااي اهبل لاقف ةبراغملا نم كيملع فاخا يناف نوراق

 ةئام موي لك اهنم انيت آي ةعنص هذه لمعلا نوكي فيكو ره اضرب الا

 حاز تلاثلا موهلا ىف هنا كن مهنه ىقبي الو ةبراغملا رثا عطقني

 نم رثكأ 'يهم هنكل و ج رخ هعم و ةلغب بكار يبرغمب اذاو فقوو

 ناكملا اذه ىلع زاج له لاقف مالسلا هيلع در رث ينن وفرحي مهلك نيا

 ةكربلا له ين امهتيمر و اوهتفتكل اق ادار نيا هل لاق نانثا هل لاق ةبراغم

 يح لك نيكسم اي لاق رث كحذف رخئالا تنا كل ةسبقاعلاو اقرغف

 فتكا لرتح كيديردا ردوج هل لاقف ريوعلا ناطيقلا جرخاو امهعم

 ىف عقوف هعفدو هفتكف هيري هلراد اف تقولا يلع حارو ىلجعتسم. يناق

 مرا هل لاتو هيدي هل جرخا يبرغملاب اذاو هرظتني فقوو ة كربلا

 هيدي ىف ضباق وه اذاو هبذج و ةكبشلا هيلع ىمزف :نيكسم اي ةكبشلا
 جتقا هل لاقو ةكمس فِي لك ىف ناجرملا لثم رمحا امهنول نيتكمس

 رق امهيلع لسو ةكمس قح لك يف عضوو نيقحعلا هل جتفف ىنيقعلا

 يف لامهشلا تاذو نيميلا تاذ هلبتو اردوج نضح هنا مث نيقحلا

 ةكبشلا يلع تيمر كتا الول هللا و ةدنش لكن م كيني هللا هل لاقو هيدخ
 ءاملا ىف سطاغ اناو نيتكمسلا نيذه ىلع اضباق تلز ام تنكل ينتج رخاو

 ةالآب جاعلا يديس اي هل لاقن ءاملا نم حرخا نا ردقا الو توما تح

 ىنيتكمسلا نيتاه ةقيقعاو الوا اقرغ نيذللا نأثب ينوبخت نا كيمللع

 و
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 ' ةثامتسلاد عب ةرشاعلا ةليللا تناكاملف
 هل 9 يبرغملا لأس.املا اردوج. ناديعسلا َّكلملا اهيا ئنغلب لاق

 اقرغ. نيذللا نا رلع اردوج اي هل لاق.الوا  اقرغ ىنيبلا نع ينربخا

 و دحالاب بع همسا يناقلاو مالسلا ليع همسا امه لحا ياوخا الوا

 ويه امو ممجرلا ديع همسا انوخا يدوهيلاو ٍفمدلا ديع يمسا .انا

 زومولا لج انملع انيلاو ناكون يهذملا يكلام ملمسهيربه امنا يدومي

 تيرافعلاو نجلا ةدرم انتم لخ ئتح يااعنابنرصو رحسلا و زونكلا يتفو

 انمل فلخو .انوبا تامو .دودولا دبع همسا اندلاو ةوخا. ةعبرا نحنو

 نيتكلا ىلا انلصَو ليتح داصر الا و لاومالاو رئاخ للا .انمسقف اريغك أيش

 هل سيل. نماو:الا .ريطاسإ همسا باتك يف فالتخا اننيب عقرف اه انمسقف

 وذلس هيف روكذم هنال.رهاؤج: لداعي الو نمث نئلع هلردقي الو قيغم

 اليلت أيش هنم ظفحن ىنحتو دب لمعي انوبا ناكو زومرلا لجو زونكلا
 قالعلا مترو انيملف هيف ام ىلع :علطي ىئتخ هكلمي نا هضرغانم .لكو

 ةناهكلا و رحسلا هؤلعو هاير ناك ىنذلا انيبا نيش انساج“ رضح اد

 تاتكلا ءانيطع اف تاتكلا اوتاهانل لعن نطب الا نيوكلا همسا ناكو

 نم به ذيلف !دحا يلم ملظا نيا هيك الأف يدلاو دالوا متنا لاقت

 كيفلا ةرثادب ينت تا زنكة علاعم ىلا باتكلا اذه ذخأي مادارا

 دعرلا ممسا همدخ# درام هل رتاخلا ناف + فيسلاو رتاخلاو ةلمكملاو

 نادارا ناو ناطلس الو 0 هيلع ردقيال متاخلا اذه كلم نم و فماقلا

 هفافب فيلا ايا زن ب كلذ نيلع ريقي ضرعلاو لوطل اي: يضرالا ب كمي
 هزنهاتقو هلل لاق نات شيملا مزهل هلماح هرهو شيج ىلع درجول
 لتقمف راث نم .قرب .فيسلا 'كلذ نم جوخ هناف- شيلا اذه لتتا

.- 



 دو . جبرغملا دمصلا دبءمهر عوج ةياكح.

 وظني نا ماغى ا اهكلمي-يذلا ناف كلغلا ةرئاد اماو * شينجلا مهمج

 اهيلع جر_ةقيو اهرظني هناف برغملا ىلا .قرشملا. نم ..دالبلا. عينوجي

 ةرئادلا ىف رظنيو اهلا . ةرئادلا هجوي .اهدارا ةهج ياف. سلاج ونه. و
 بسضغ ذا هيدي . نيج عيمجلا نأك اهلها و ةهجلا كلت لري ةناف

 كشلت قارتحا ؛داراو سمشلا . صرق ىلا ةزثانلا 5097 ةنيدم .نلع

 زوغك لوري اهنم لختكإ نم لك ناف ةليكملا اماو * قرتحت اهناف ةنيدملا

 زتكلا !ذه رتف نع زجع نم لك نا وهو طرش ركيلع يل :نكلو ضرالا
 زئاخنلا هفهب يناتار زنكلا !ذه رتف نم و قات باتكلا ىف هل سيل

 ايل لاقن © طرشل اب انيضرف باتكلا اذه كخأي نا ئستسي. هناف ةعبزالا
 رسمحالا كلملا دالؤا ركخأ تبت لدرمشلا .زنك .نا“ اوملعا ' يدالوا.اي

 بره نكا ور ثقي :رلف زدكلا كلذ متف يلاع“ ناك هنا ينوبخاا ركوبا و

 اوضعو نوراق ةكوب ىمست صم شرا يف ةكرب .ىلا .زمحالاةكلملادالوا هه
 يف رب اهسنا ببشي هيلع داي. راو .زصم ٠ ىلا : رهقعلخ» ةكوبلا ىف
 خابتملا مالكلا نع تتكسف حابضلادازةهش كردا و ةدوصرم اهنال ةكربلاةتكلق

 ةئامتسلادعب رشه ةيداحلاةليلل!تنطاملف

 دالوالا ربخا امل نطب الإ نيهكلا نإ ديعسلا كلملا اهيا ينغلب تنلاق

 زنك متف ىلع زدقي ملاو نابلغ'عجر هنا'رث مهل لاق ربغلا كلذب
 ينواج تك مك بان يع انملف رمحالا كلملا دالؤا . نم لدرمشلا

 ىلعالا رتفي' ال زنكلا !فه نا تنزف اميوقت هل' كبرضف ىلا .اكنهازو

 ضنك يف اببس نوكي هناق رجع نب ردوج همسا رص ءانبا نم: مالغ هو
 نوكي هب غادتجالاو ادايص نوكي مالغلا كلذو:رمخالا فىليملا :دالوا

 فتكي 'ردرج“ناكاذأ :الا يسرا. كلذ -كفدي: ال و“ وراق ةكرب' قلع



 بردا انيولا بانج خمر مم سب ودوم فيا دعي

 زمعالا ككملا دالوا مم بزاحتيف ةكربلا ىف هيم.ه و. بيصنلا بحخاص

 ظ لاقف ةكربلا نم هجرخ# و ةكبشلا هيلع يمرياردوج نا جاتحوف ةالي

 انوخا اما ون * اضيا حورا تلق انا و انكلش ول و حو رن نحن ىيترخا

 هنإ عم انقفثاف ضرغ يل سيل انا لاق هةناف يدوهب ةقبش نجف يذلا

 ةكرملا ىف لحا انم تام أذا نئتح رجات يدوهب اغص يف رصم ىلا هدوتي

 هلتق لوالا كاتا املف راديد ةئام هيطعي و هنم ج رغلا و .ةلغبلا ذخأي

 مهتضبتف يلع اوردقي مل اناو يناثلا يخا اولتتو رمحالا كلملا دالوا

 تيرافع ره امنا امس اذه سيل يبرغملا هل لاق كمس اذه لاق

 ىلعالا كوكي ال رنكلا متف نا ملعا ردوج اي نكل و كمسلا ةةيهب

 متفن و سانكم و ساف ةنيدص ىلا يعم حورت و ينعواطت لهف كهجو
 عجرت و هللا هع يف يخا تيقب تناو بلطت ام كيطعا و زنكلا

 يما يتبقر يف انا جاعلا يديس اي هل لاقن بلقلا روبحم كلايع ىلا

 جحاسبملا مالكلا نع تتكسف حابصلا دازرهش كردا و ياوخا و

 ةثامتسلا دعب رشعةيناثلا ةليللا تناك املف

 يتبقر يف .انا يبرغملل لاق اردوج نا.ديعسلا كلملا اهيا ينغلب..تلاق

 نم .كعم تحر ناو مبهيلع يرجا يذلا انا و ياوخا و يما

 ' فورصملا نأش نم ناك ناف ةلاطب .ةجح ةذه هل لاقف شيعلا رهمعطي

 نلا.عجرت ئتح اهفرصتل اه ايا كما يطعت رانيد فلا يطعن نسنف

 ردوج عمس ابملف رهشا ةسعبرا لبق عجرت تبغ نإ تناو. كدالب



 م5٠  لدرمشلازنك رتف لجال يبرغملا دمصلا دبع عمر دوجرغس ةياكد

 جوراو يما فنع اهكرتا رانيد .فلالا جاح اي ثاه لاق رانيد فلالاب
 اه ريخاز هما ىلا حار و اه لخاف رانيد فلالا هل. جرخاف كعم

 رانيد فلالا !اذه يذخ اهل .لاق و يبرغملا نيب و هنيب ىرج .ىللاب

 برغلا ىلا يبرغملا عم رفاسم انا و ياوخا ئلع و كيملع هنم يفرصا و
 يتدلاو اي ىل يعداف ريفك ريخ .يل. لصع# و رهشا. ةعبرا بيغاف

 ىلع ام يما اي لاقف فكيلع فاخاو ينشحوت يدلو اي هل تلاقف

 هلاح اهل ركشي راص و بيط لجر يبرغملا و..سأب هللا هظفحي نم
 ايش كيطعي هلعل يدلو اي هعم حر فكيلع هبلق فطعي هللا, تلاقن

 له هل لاق فمصلا دبع يبرغملا لنع لصو املو © حار و هما عدون

 ىلع بكرف يئارو بكرا هل لاقف © يل تعدو رعن لاق كما ترواش

 جم ري ل و. رجوج عاج“ .وبسصعلا .كلا .رهظلا» نم: فاس: يي اعتلا قوم
 انل ”يجت نا تيسن كلعل جاحلا يديس اي هل لاقف لكري أيش. يبرغملا

 قوف نم لزنف معن لاق حمئاج تنا لش لاقن قيرطلا ىف هلك ان "يشد

 "يش ميا هل لاق مث هلزنف ج رجلا لزن لاق , مث .ردوج ونوه لجيل وه
 يل لوقت نا .ىيلع .هللاب هل لاق ناك "يش يا هل لاقف يخا اي يهتشت

 وهام ىنبجلا و شيعلا نيكسمأي لاق انبج و اشيع لاق ىهتشت يش يا

 لك ةعاسلا هذه يف يدنع اثنا ردوج لاق ابيط ًايغ. بلطافن كماقم

 زرالا بحتا لاق رعت لاق ةرمسملا حارفلا بحتا هل لاقف بيط "يش

 نئتح ينالفلا نوللا و ينالفلا نوللا بدلا لاق يعف لاق لسعلاب

 نونجم وه هلاب ىف لاق مث انرل نيرشع و .ةعبرا .ماعطلا: نم, هل ىميس
 خاجاول و عيليم هلنه:ام رواه امس ىتلا ةمعطالاب يل "يجي نيا نم

 لاقف أيش رظنا الو ناولالا ىنيهشت تنا ىله يفكي هل لاقف يفكي هل لق ىكل

 بهىللا نم انحصجرخاف. جرخلا ىف هدي طحو ردوج اي كبابحرم يبرغملا



 5 .لدرمشلاز نك تف لجال فمصلا كبع عمر دوج رغم ةداكح ل

 بتهنلا ننم انصض ج وخاف ةرم يناث  ؟لي طح رث ناتنخم» نات رمح ناتخرف هيف

 نيرهعو'ةعبرالا جرخا نتح جرخلا نم جرخ# لازال و بابكهيف
 نيكسم:اي لم هل لاقن؛ ردوج .تهبف: لامكلاو مامتلاب اهركذ يتلا انول

 كىوضف طق اسانو ثطم ج رخلا اذه يف لعاج تنا يديس اي لاتن

 نول فلا ةعاس لك يف بلطن ول مداخ هليوصرم !ذه هل لاقو يبرغملا

 اههفا رث ج رخلا انه مرن لاقف تنقولا ىف اهرضعب و مداخلا اهب ”يجي

 خخ رخلا ىف ةغراف نوحصلا كرو ةايك للغف فلا و اننييهثكا نفخ 8

 قيبالا ذوؤ"نضعلا اسيلص و ابصوت و"ابرشف:اغيزبا خزخاق“ةذي حو

 بكرو ةلغنلا ىاث نيلع هلمحو نيقحلا هيف ظح نا ث جرختلا لف

 رضم نم اتغطقام رلغق لق ردوج اي لاق هنا ث * رفاسن ىتح بكرا لاقو

 فييك لاق نلماكر هش ةريسم انعظت هل لاقف يردا ال هللاو هل لاق انه لا

 نجلا .ةدرم نم درام انتع# يتلا ةلعبلا نا ملعا ردوج اي هل لاق كلذ

 اهلهم ىلع تشم كرطاخ نأش نم ,ركلو ةنس ةفاسم مويلا ىف ر فاست

 راطسمعلا'ج زعل: نم جرخا ايسما امله ٍترغملا ىلا ًارفاسو ابكر ث
 مايا ةعبرا ةدم ةل تلا: هزه ىلع ال از امو روطقلا ج رخا خابصلا ىفو

 خابضلاىف نارفاسيو نام اغيف نالزني و ليللا فصن ىلا نارفاشت امهو

 جرخلا نم هل هجر خف يبرغملا نم هملطي ردوج يهتشي ام ميِمجو
 اسملف ةنيدملا الخد و سانكمو ساق'ىلا الصو سماغلا مويلا ىفو

 لازالو ةدي نبقي و هيلع ماسي يبرغملا لباق نم لكراص الخد

 ةتم ناو“ متف نك بابلاب اذاو هقرطف باب لا لكبض و تح كالزفق

 تلاق:زصقلا: انل يعتفا يتنب اي»ةمخز اي اهل لاقف رمقلا انهن" تقب

 ردوج لقمر ابطف اهفاظعازهت تلخ دو ىنغبا اي نيعلا و سأرلا ىلع

 جرغلا :لخاف :رتتصقلا تغتف ثنبلا نا مث كلكم :تنبآلا هذه ام لاقزو



 558 ناف يف كمصلا دبع عهردوج لوصو ةياكح

 ثقشنا ضزالاب اذازو كيف هللا براب فرصنا:اهل لاق ةلغنلا :قوف قص

 هللدمحلا راتساي ردوج« لاقف تناك امك ضرالا ثعجر و ةلغبلا تبلاؤزو

 يناف ردوج اي يجع' ال:لاق يبرعغملا نا مث اهرهظ قرف انابجت ,يتنلا

 كلذ الخد ايملف ردقلا انب علطا نكل تيرفع ةلغجلا نإ كل. تلق

 فحتلا نم هيف ءىأرامم و رخافلا نشزغلا . ةرفك نمر دوج شه دنا نردقلا
 ةمحر اي لاق و تنبلارما !بيلج املف نداعملا:و رهاوجلا قيلاعتو

 يدي نيب ا تهتعضوو ةجقس تلبتاو تهاقن ةينيالنلا: ةجقبلا ىتاه

 نيبلا هل. لاقو رايد. فلا يواست ةلحءا_هنم جي رخا و. اهدتفن ايهيبا

 كولم نم كلم نع ةيانكراذص و ةلحلا سيلف كبابحرم ردوج اي

 اذعصإ هنم جرخاو ةيف ةديدم مث هب لب نمب :ج وغلا عضاوو برغلا

 يالوم اي لاقف انول نوعبوا اهيذ ةرفس تراض ىتخح :ةفلتخم, ناولا ايف

 ثتكمش حانيصلا .هاز رهش كردا و انذخاوت الرو. لكو مادستقت
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 ةئامتسلا دعب رشم ةثلاثلا ةليللا تناكاملف 0
 نصقلا اردوج 'لخدا امل يبرغملا ناديعسلا كلملا اهنا ئنخاب تلاق

 نعنءانذخ اًيدالو لك مدقت هل لاقنو انول نوعبرا اهيف ةرفس اهل كم

 لقا يمهمشت ام.نيلع .انل لقف ةمعطالا نم ىينهتشت ”يش يا :فرعن ال

 بحا ئنا جاخلا ىئديس اي :هللاو ةل لاقفريخأت زمغ نم كبل :ةزضعنإ

 عيمج تابهن نق نع ينل أ منبت الفا ايش هركا الو. ةمعط الا راس

 اموي نيريغع هديع :ماقا هنا مث 'لكالا الا ىلع ام اناو كلابي رطخي امن

 أيش يؤتشي ال .يبرغملاو جرخلا نم ل الاو ةلج هشبلي , موي لك
 ىتخ ج رخآا نم هج انكي رامأ لك جا رخ# و خطي الو اشيعالو رعألا نم



 ساف يف دمصلا بع عمردوج لوصو هياكح مقا

 لاق نينرغعلاو يدداعلا مويلا ىف يبرغملا نا رث ةوكافلا فانصا

 ماقف لدزمعلا زنك ينل دوعوملا مويلاوه اذه ناف ابرق ردوج اي

 تكرو ةلغب ردوج بكر ف اهنم اجرخ رث ةنيدملا رخآ ىلا ايشد و هعم

 رهف ىلا الص رف. زمظلا تقو ىلا نيرفاسسم الازي رلو ةلغب يبرغملا
 دمصلاد بع نا رث لزنف زدوج اي لزنا لاقو لمصلا دبع لزنف راج ءام

 دبع لكاحازاو' نيتلغبلا !ذخاف ءىيب نيدبعلل راشاو ايه ناق

 لبتاو اهبضنف ةميخب امه لدحا لبتا لتو اليلت اباغ رث قيرط نم

 كئاسم و" نئاسإو اهرثاد يف مضوو ةميخغلا ىف هقرفو شارفب يناغلا

 يناقلاو تاتكمسلا اههيف نيذللا نيقعلاب ءاجو اًمهنم لاحاو بهذ رث

 ةبقاخج ننلج و ئقاف ردوج ان“ لاعت لاقو يبرغملا ماقف جرغأ اب اج

 كلذ ناعْنو ايدغتو ماعطلا نحسإ يرعلا نم يبرغملا جرخاؤ

 كيبل نالوقي لخاد نم اراصف امهيلع مزه هنا رث نيقعلا لخا

 ّىتح اههيلع مزعي وه و ناثيغتسي امهوامحزا ايندلا نيهك اي
 نافتكم نانثا امهنمرهظف امهعطت ترياطت و اعطق اراصف ناقحلا قزمت

 لاقف ”يش يا انيف لمعت نا ك دارم ايندللا :نيهكاي نام الا نالوقي
 لاقق لدزمشلا زنك متف ىلع يناله اعت امكناوا امكترحا نا يدارم

 قاف داهضلا رد وج رضحت نا طرشب ىنكل زنكلا كل متفنو ك لهاعن

 زوج الا هيف لخدي نا دحا رفقيالو ههجو ىلع آلا متغي ال زنكلا

 ااتهاه وهو هب تممج لق هتاركذت يذلا اوهل لاقف رمع ىب

 مث امهقلطا و زنكلا متف ىلع ءاله اعف امكرظني و امكعمسي

 ةسبصقلا ىلع اهلعجو رمحالا قيقعلا نم احاولا و ةبصق جرخا هنا

 ايف لقواف ةئحاو ةيغن' اهجفنو اًمسف اهيف عدضوو ةرمجم لخاو
 اذاغ زوخملا يقلازو ةميزعلا ولتا: اناردوج اي لاقو روخملا رضحا و راغلا»



 ما ساف يف يب رغملا لمصلاد بع ممردوج لوضو ةواكح

 كملعا نا يدارم و ةميزغلا لظبتف راكتلا ناردقا ال ةميزعلا ىف تبأ ىتتبا

 نمزم نم نفإ ماعاد لاف ينبلم 0 لاقن,كهارم علبت تنميل
 باب ردق بهذلا نم بان كل ناب و رهنلا ننم ء اهلا فشن روخملا ثيقلاو

 ربصاو تدب ةترط هترظاو بابتلا ىلا لزناف ندعملا نم ىنيتقلحإ ةني كولا

 كاترط ثلث هقرطاو ةدم ربصاو ئلوالا نم لقثا ةقرط ةيناثلا قرطاو ةءم

 زونكلا باب قرطي نم لوقي الئاق مهستف © اهضعب ءارو تاعب اتتم

 جستفهف رمغ نب دايصلا ردوج انا ىللقف زومرلا .لح# نا فرعي مل وش و

 كلذ تنك نا كل لوقي.و فيس ةديبب صخش ؛ج رخو بابل كل

 ىته هناف فغت الو كعدع هلدمن كلأر:ئمرا نيت> اكقدغ .لمف. لجزلا

 نم اصخش هارت ةدم دعب و كيدي ىيب متو كبرض و فيسلاب هدي عفز
 اذا اما و يش كيلع يرد ال و ةبرضلاب راأتت ال تنا و .حوور ويغ

 ئزد ىتح لخداف لاغتمالاب «دصر تلطبا اذا كنا رث + كلعِي هناف هتفلاخ

 يا لوقيف ممر هغتك ىلح و سرف ىلع بكار سراف كل جرخي هقرطاف اباب
 ناجلا و ,سنالا نم لحا هلخدي ال يذلا ناكملا !ده.ىلا كلدوا يش

 ةارتف 000 يف عقب و كيبرضيف كردض هل عتفاف جمرلا كيلع زهيو

 كنج رخب ثلاغلا :بابلا لخدارث © كلتق تغلاخ ناو حورريغ نم امسج

 كردص هل وا سوقلاب كيمرب و باشن و سوق ةليب يف'او يمد

 مث * كلتق تفلا> ناو حور ريغ نم امسح كماىق عقيو .كبرضيف

 جايملا مالكلا نع تتكسف جابصلا دازرهغ لردا و عبارلا بابلا لخدا

 ةئامثسلا لعب رشع ةءبارلا ةليللا تناك املف

 عبارلا بابلا لخداردوجأ لاق يب رغملا ناديعسلاىكلملا اهيا ينغلب تلاق
 . و 0

 ةمهف جدقب و كنيلع نيدو ةعلخلا ريظح عبس كل ج رخيو كفل رتفي هقرطا و

 ان



 ربان نيفيز ريما ابيمبعلا ليم عميوج ليسو ةيلعح 61“

 هطعاف كيلا لصو اذاف هنم برهت ال و فخت الف كالا دصقي هنا كيري

 سماخأل بابلا لخدا مث © "يش كبيصي ال و لالا ىف عقي هناف كدي

 كل لودقيف ردوج انا هل لقف تنا نم. كل لوقي دوسا دبع كل جري

 ئسيع ايلق و بابلا ىلا مدقتف سداسلا بابلا ىتفاف لجرلا كلذ تنك نا

 ىلع امه كحا .ىين ابعث لجت لخداف بابلا يتفيف بابلا عتغي ئسومل لق

 فيلع نامج4؛و هاف متفي امهنم دحاو لك نيميلا ىلع رخآلاو لامشلا

 نا و دي يف !مهنم دحاو لك ضعيف كيدي رهيلا.فمف لالا ىف
 وكما كل جرخت هقرطا و عباسلا بابلا نئلا لخدا مث ه كالتق تفلاخ

 اديعب كيلخ اهل لقف كيلع رلسا ئتح مدق ينبا اي ابحرم كل لوقت
 ةعاضرلا ىح كيهملع ىلو كما انا ينبا اي كللوقتف كبايث يعلخا و ينع

 رظنا و كتلتق كبايث يعلخت ىل نا اهل لقف ينيرعت فيك ةيبرتلا و
 لت واهيلع هبحسإ و هذخف طيحلا ىف اقلعم افيس لدجت كنيمي ةهج

 ابولكت اهيلع قفشت الف. كيلا عضاوتت و كءداخت ريصتف يعلخا .اهل

 تح لاتقلاب اه ددهت لزت ل و يتابلا يعلخا اهل لق أيش كل عمجت
 تاطبا و ؤومرلا تللح لق فعنيح و طقست و اهيلعام عيمج كل علخأ

 ؤنكلا لخاد اناميك بهزلا لجت. لخداف كسفن نئلع تنشأ .نيقاو دابضرالا

 ةراعس هيلع ىبازفكلا.ىردص يف ةروصقم .ىزت اهناز ى.هنم ىشب تع الف

 بهنلا. نمي رس ىلع ادقار لدرمشلا نيهكلا ىرت كفاق ةراتسلا فشكاف

 كلقم وه و. كلفلا ةرئاد وهف رمقلا لثم عملي رودم ”يش هسأزر. ىلع! و

 تاهف ينص اهيف هَل سلس هتبقر يفو 2 هعبصا يف و فيسلاب

 فلا تلو هب فىنربخا امنه ايش يسنق نا "فىايا و رئاخذ عارالا

 قوتح اعبارو املاث و ايناث ةيصولا هيلع ررك ىث يلع ىشخ# و. مدنتف
 انهتركذ يتلا داصرالا هذه هجاوي نا عيطتسي نم نكل تظفح لاق



 م١1  لدرمشلازنك متفو ساف يف ىمضلا لبنع عمردوج لوصوو ةياكح

 مهنا فخ الردوج اي هل' لاقن ةميظعلا لاوضالا ءذه قاض ويستر

 مث © هللا ىلع توت ردوج لاقن هنثمطي راص و حاورا ريغ نت حابشا
 ءاملاب اذا و ةدم مزءي راصو روخبلا نق تابدكلا لب يبرغملا نأ

 ةترط و بابلا ىلا لزتف زنكلا باب رهظو رهنلا ضرا تنابو بهذ:نق

 زومرلا لي نا فرعي مل و زوفكلا باوبا قرطي نم لوقي الئاق عمتشف
 لات و في.لادرجو صخشلا هل ج رخ و بابلا مةفناف رمع نكبر دوج انا لاقف

 نا ئلا ينا ملا بابلا كلك و © مقو رث ةبرضو ةقنع دجق كعدع كفا

 يلو اي تامالس هل ثلاقو همنا تجرخ'و بفاوبا ةعبسلا داضرأ لَنا

 ةيبرتلا و ةعاضرلا ىح كيلع ىلو كما انا تلاقف ”يش يا تنا اهل لاقف

 ينللو تا تلاقف كبايثيعلخا اهل لاقن * يرلوايرهشا ةغست'كَتلَمْحََو
 ةديدمو فيسلا 1كوب :كسأر يمرا آلا و يغلخا اهل“ لاق'ينيرعت فك

 لاط و كتلتف يغلخت رل نا اهل لاق و اهيلع هرهغ و"فيسلا لخاف

 تا تحج ةنيثلا هيلع رغكا امل هنا رث جالعلا هنيب و اهئيب

 ىلع لاز الو رخآ ايه" تقلخ "تَخ اراكيفدهطلاعدو يتابلا يعلخا

 قْبي مل ىّتح ةيبرتلا كيف تباخ يذلو اي هل لوقت ّيهاو هلاعلا ةنف

 فشكب ينهضفتف ,__جح كبلق لش يدلو اي تلاقف نسابللا ريغ" هيلع

 قطن املف *سابللا يعلخت الف تقدص لاقف مارح !فشاما يدلو ايةزوعلا

 لثم برض هيلع لزنف هوبرضاف طلغ لق تلاق و تحاص ةملكلا للقب

 يف اهسني مل ةقلع ةوبرضف ؤنكلا مادخ هيلع تعوتجا و رطملا رطق

 تناك امك زذكلا باوبا تقلغنا و زنكلا باب جراخ ةرمرن ةوعفد و ةرمع

 امك ةايملا ترج و لالا ىف يبرغملا هذخا بابلا جراخ ةومر امل

 حا بيبطصعحلا مالعلا نع تتكسف حابصلا داز رهش تكزدا و تاك



 لدومشلاز نك ييفو ساف يف فمدلا دبع عمر دوج لوصو ةياكح ما,

 ةثامتسلا لعب رشع ةسماخلا ةليالا تناك امل

 ةيمروزونكلا مادخ هب رض امل اردوج نا ليعسلا نكمل اهيا ينغلب تلاق

 وصلا دبع ماتالوا ناكامكر ثيخلا ىرجو باويالا تقلغنا و بابلا جراج

 يش يا هل لاقف هنركس نما و قافا ليتج ردوج نلع ارت ىبرغملا

 قبب مل ىتح اهبايث علخ' يخا اي تراصو ةليوط ةجلاعم اهنيبو ينيب

 تكرتف مارح ةروعلا ٍفشك ناف ينيضغت ول يل تلاقف سابللا الا اهيلع

 ةوب رضأف ط بلغ نق تلاقو ؛تحاص اهب اذاو اهيلع ةقفش سابللا اهل

 تفرشإ لىةدح ةقاع ينوب رض مهنا من اوناك نيا يرداال نم أن يل ج.رخف

 اهِس ايل تعلخ ولف كسفن تأساو ينتأسا لق فلاخآت إل كل تلق

 لثمل لباسقلا ماعلا ىلا يدنع رييقت كثي نريكل و دارملا اتغلي انك

 اباغ رث اهالمحو ةميخلا الحف لاحلا ىف نيدبعلا ىدانو موملا !ذه

 ٍةني لم ىلا اسعجرو ةلغب دجاو لك بكرف .نيتلغبل اب اعجرو اليلت

 اذه. يب رغملا هل لاقن. مويلا كلذ ءاجو ةنسلا تغرف نا ىلا ةرخاف

 بصنق رهنلا لزع الص و نا ىلا ابكر مث ىنيتلغيل اب نييلبعلا اب ًارف

 جرخبا,كلذ دعب ايدغتف ةرفسلا جرخا و اه اش رفو ةميخلا نادبعلا

 لاق و روخبلا مل رضحاو رانلا بق واو لوالا للفم حاول الاو ةبصقلا

 معت لاق ةيصولا ظفاح تنا لله هل لاقف ةيصولا تيسن نوكا ةقاعلا



 ما“ لدرمشلازنك متفو ساف يف ىمصلا دبع عمر دوج لوصو ةياكد ْ

 ةروص يف دصر يه امناو كما ةأرملا نا نظتالو كحور ظفحا لاق

 ين فكناف ايح تعمللط ةرم لوا تنك ناو كطلغت نا اهدارمو كما

 نا ىى_عةسا تطلغ نا لاق الوتقم كنوم ري تطلغ نا ةرملا ةله

 مدل_ةقف رهفلا فشنف مزعو روخبلا عض و ينرغملا نا مث ينوق رع

 ةنوعلم اي كنلو انا نيا نم اهل لاقن ييلواي هن تلاقف هما 9

 سابمللا ريغ قبي رل ىتح "يش لعب ايش علخأ و هعداخت تلعجن يعاخا

 لج يف حور الب ادب “4: ليايتلاب تعلخأ ب -- نان

 و

 0 هعيصأ يف م ف ادلقتم ادق ار ندرمشلا يوكل

 لخاو فيسلا كفو مدقتف هسأر قوف كلفلا ةرداد فاراو ةردص لئلع

 راصو هل تقد ةبونياذاو جرخو ةلحكملاو فلفلا ةزثادو رئاغلا

 قادت ةبونلا لزت ماو ر دوج اي تيطعا امب تينه نودانني مادخأا

 زوخغبلاو ةميزعلا لطباف يب رغملا ىلا لصوو زتكلا نم جاوخ نا قلا

 اهلخاف وثاخذ عدبرالا ردوج ةاطعاو هيلع راسو هنضحو ماقو

 نيتلغبلاب اعجرو اهادرو ةميغلا اذخاف نيدبعلا ىلع حاسصو

 هنم ملط لعجو جرغلا رضح اف ساف ةنب للم الخ دو امه ابكارق

 ردوج اي يخا اي لاقو ةرب هس همارق تلمكو ناولالاو نوحصلا

 .درو اهريغ نود يف ةمعط الا ةيقب غرف و نفتكا ئتح لكاف لك

 تنارد وج اب لاق دمصلا فبع يب رغملا نا رث جرخغلا ىف غراوسفلا

 انيلع كلرزاص و اتتجاح تيضق و انلجا نم .كدالبو كضرا تقراف

 فا اه نإ بقيلا "قطف. و. كاطعا' نيلابخبت 'هلفا قأف 'بلطت:امأ قول

 هللا ىلع تينمت يدين اي لاقف ىدتست كنان ىستسن ولا كذارم



 دوصرملا جرخلاعم هما لنع هلوصضوو ساف نمردوج عوجز ةياكح ماع

 ةب مانجف جرغلا تاه لاق جرخلا اذه ىنيطعت نا كيلع مث ىلاعت

 نكلو ةايا كانيطعال ةريغ تينمت تنكولو كدقح هناف ةذخ لاق

 ندنو اهنغم ىبعت تناو لك الا ريغ ىديفيام اذه نيكشم ان

 لعأت اذه حرخلاو رطاخلا روبحم ىدالب لا كج رن نا فكان لاعاو

 كتشض ونو ر»اوجلاو بهذلا نم ان الم رخآ اجرخ كيطعتو هنم

 ليلا حاضت نو كلايع و ككسفن سكاو ارجات ريدتف ك دالب لا

 كنا هب لمغلا ةيفيكو * ج رخلا اذه“ نم كلايغو ثنا لكو فورضم

 مداخل اي ماظعلا ءامقالا نم كيلع ام حب لوقت و هيف كزيدمت

 ولو هبلطت امب كيتأي هناف ينالغلا نوللاب ينيتأت نا جرا !ذه

 هل ؟لمو ةلغب «عمو اديع رضحا هنا , نول فلا موب لك تبلط

 كرا هل لاقو نداعملا و رهاوجلاب انيغو به للاب انيغ اجارخ

 نأ ىلا قيزرطلا كفرعي هناف كمارق ىشمي ىبعلاو ةلغبلا هذه

 ةلغبلا هطعاو نيج رخلا لغف تلصو اذاف كراد باب ىلا كت اضوي

 هل لاقف هللا ك انعدوتساو كرس ئملع ادحا رهظت الو اهب يتأي هناف

 كبعلاو كو ةلغبلا رهظ ىلع نيجرخلا طنحو كريخ هللا زقك

 لهللا لوط و راسهنلا كلذ دبعلا مبتت ةلغبلا تراضو همازق نئثم

 لوقت ةنعاق همنا 'يّأرف رضتلا باب نم لخد حاسبصلا ىف موي يناثاو

 اهيله هور ىمرو ةلغبلا رهظ قوف نم لزنو هلقع راطف هلا أيش

 نا ىلا اهب اكر يف ىشم و  ةلغبلا رهظ اهبكر هنا :رث تكب هتأر املف

  نبعلل ةلعبلا كرت و نيج رخآا قخا و هما لؤنف تيبلا ىلا لضصو

 اماو * ناظيش ةلغبلا و .ناطيش دبعلا نال ةديسل حارو اهزذخاف

 تيبلا لخ د املف 000 هما نوك هيلع بعص هناف ردوج نم ناك ام

 نيلثست ”يش يال لاق نابيط ثلاق نابيط ياروخا له يمااي اهل ناق



 و

 "او 2 جرخلاعمهما دنع هلوصوو ساف نمر دوج عوجر ةياكح
 رفاسا ام لبق كتيطعا.انا لاق يع وج نم ينبا اي تلاق قيوطلا يف

 قيرطلا ىف لأبسا تثرصف ينادرطو اهافخاف اببس اهب يرتشن نا

 ىلمحت الف تعج ثيح سأب كيلع ام ىمااي لاقف عوجلا ةدش نم

 هل تلاقف ريثكر يخلاو رهاوجو ابهذ ناالم جرخ اذه ادبا امه

 مق هلضف نم كديزي و كيلع ىضري هللا لعسم تبنا يدلو'اي

 ءاسشع ريغ نم عوجلا :ةدشب ةنك اب ين اف اشيع انل تاه ينبا اي

 ئش يا يبلط.اف يما اي كب اشيحرم اسهل لاقو ك__لئيضف

 قوسلا نم ءاربشل جاتحا الو .ةعاسلا هذه يف كل هرضحا اناو هنيلكأت

 يعم لاقف أيش فىعم .ةرظان انا ام يدلو اي تلاقف بطي نمل جاتجا الو

 لاق لفي وضح يش لك يدااواي تلاقف ناولالا خموج نم ج رغلا يف

 ناك اذا اما و * 'يشلا لق اب ناسنالا عنقي دوجوملا مدع لنعف تقدص

 و. بيطلا ”يشلا نم لكأي نا يهتشي ناسنالا ناف ارضاخت دوجوملا

 تنا هل تلاقف كماقم نم اذه ام يما اي لاقن نبج ةعطقو اخس

 فكماقم تنا .يما اي لاقف هنم ينمعطا ىماقم نم يذل اف يماقم فرعت

 زابتملا كماقم نم و لفلغملازرالاو ةرمحملا خارفلاو .ةرمحملا رسللا

 هنانكلا و يشحملا ملضلا و ىشحملا فوراغلاو يشحدلا عرقلاو يشحملا

 هما تنظف ةرالقبلا و فئاطقلا و ركسلاو لجنلا لسعلاو تارسكمل اب

 كل يرج ”يش يا هوي هوي هل تلاقن اهنم رخس# و اهيلع كحضي هنا

 تننج يىنا تملع نيا نم.اهل لاقف تننج الاو ملحت تنإ له

 اهنمث ىلع ردقي 'نمف ةرخافلا ناولالا عيمج يل ركذت كنال هل. تلاق



 و
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 ميِمَح نم كمعطا نادبال يتويحو اهل لاقغاهكبطي نا فرعي نمو

 اهل لاقن أينه ةرظ ان انا ءام هل تلاقف ةءاسلا ةزه يف كل هئركذ يذلا

 هيلا ه«بستم نقو اغراف هتأرف هتسحاو جرخا اب هل ث ءاجن مرش يناف

 هيف سيل و اهراف ناكو ريغد جرخغلا نا يندلو اي هما هل تلاقف هركذ

 اي لاقف تذاك نيا نوسصلا ةىلهف هلك اذه هنم تدجرخا لقو يش

 مداخ هلو دوصام وه و يبرغملا هيناطعا جرغلا اذه نا يملعا يما

 جردخلا اذه مداخ اي لاقو ءامسالا هيلغ .الت و ايش ناسنالا دارا اذا

 ْتلحاَو 050 لش هما هل تلاقن هرضح# هناف ينالفلا نوملا ىل تاه

 ءامسإلا نم لكيلع. ام ىخا ثلاقو اهذب كادمق كسي يم لأق هدم

 راض .ندبصلا تأرف يشع علضب يل "يجت نا يرخلا اذه مداخ اي

 اسيفت ايشسم اعلض هيف تدج وف هتذخ اف اهدي تدمف جرخأا ىف

 اب اهل لاقف ماعطلا عاونا نم ةتدارا يش لك بلطو شيعلا بلط مث

 ريغ .نوح- ىف همعط الا ةيقب ىغرفا لالا نم .يغرفت نا دعب يما

 ةلاحأا هذه ليلع ىصرلا .ناف جرغلا ىف غراوفللا يعجراو نوسحصلا ةله

 رتسلا يمتكا .يمما اي اهل .لاقو هتظفحو جارغلا تلقنف حرخلا .يظفحا و

 يتدسضت و جرخأا نم .هيجرخا ”يشل ىدهتخا املكو كدنع.هيقباو

 ونه لأي لعجو يبايغ يف وا يروض>: يف ناك ءاوس ياوخا .يمعطاو
 للسجر نم ريخلا رهغلب ناك و هيلع .نالخاد هيوخاب اذإ و اه اياو

 هضاىثو ةلغب ,ىلع بكار وه و ىتا مكو خا .رهل لاقرو هتراج دالوا نم

 اكام يتبل اياانمهصعبل دلاقت ريظن اسهل سيل :ةلح هيلعو دبع

 لاقت هنم (نيجيضف اي اهيف انامع اهب ةربخأ اهناوبال انما ىلع انشوش

 اذفإو انيلع. اهنم :قفشا انوخا .ناق هتريخا .ناف :ةقيفش انما امهنم نحاو



 "با '.هنوخاو همادنع دوصرتفلا عبرخلا عمر ادوج لوضاو ةياكج

 و مادقالا ىلع امهل ماقن هيلع الخد مث انرذع لبقي هيلا انر.فتعا

 اناكو الكاو اسعقن .الكوادعتا امهل لاقو مالسلا ةياغ .امهيلغ ماس

 ردوج امهل لاقف. اعبش ئتح نالك أي الاز امف عوجلا نم. نيفيعتض

 اي هل الاقن نيكاسملاو ءارقفلا ىلع هاقرف و ماعطلا ةيقب !ذخ..ياوخااي

 هم  رثكأ امكيت أي ءاشعلا تقو امهل لاقن هب ىشغتنل هاخ اناخا

 لخ هل نالوقي امهيلع زاج روقف لك اراص و ةمعط الا ةيقب اجرخاف

 جرخأا ىف اهيطح همال لاقف ىوحصلا ادر رث يش قبي يل نتح لكو

 حاس يس لا مالكا نع ثتكسف حابصلا داز رهش كرداو

 ةئامتسلا دعب رشع ةسداسلا ةليللا تناك املف

 ءادغلا نم . هاوخا .صلخ امل اردوج ناديعشلا ىلملا اهيا ينغلب تلاق

 و ةنعاقلا -لخد ءاسملا دنعو جرخلا:يف نؤحصلا ىطخح همال لاق

 هيوخا نيب سلج املف علط و انول نيعبرا اطامس حارخلا نم جرخا

 تدسافسف ة'التمم  نوحبصلا تأأر تلخد الف ءاشعلا يتاههفال لاق

 انعحد نيعبرالا تلمك ىتح يش دعب أيش نوسصلا تلقن و ةرفسلا

 نيكاسملاو ءارقفلا اومعطاو اوذخ لاق ءاشعلا لعب و. اوشعتف

 تايولح مهل جرخا ءاشعلا فعب و اه وقرف و همعطالا ةيقب اولخاف

 موب ئناث :قفرزو ناريجلا ةومعطا لاق مهنم لضف يذلا و اهنمس“ اولكاف

 ملاس لاق مث مايا ةرشع ةدم ةلاحلا هذه ىلع اولاز ام و كلذكر وطغلا

 جبصلا ىف ةفايض انل جر اناخا نارمالا !ذه.ببس ام موق

 كتايولح قلسيللا رخآ يف و برغملا ىف ةنايضو رهظلا ىف ةفايض و

 نيا:نماو نيطالسلا لعن اذه و وارقفلا ىلع هقرفي لضف "يش لكاو

 ءذه نعو ةفلتخملا ةمعطالا هذه نع لأستالا ةداعشلا هله هقنا
 ي



 هلامو هجرخ امهذخاو سيوسلا سيئر كنعر دول هيوخا عيب ةياكح م4

 ةارن أل و نيكاشملا و ءارقفلا ىلغ هترفي لضف ”يش لك و تايواحلا

 هل .لاقف جابط ال و عبطم هل سيلو اران نقوي.ال و ادبا أيش ىرتشي

 رمالا اذنه ةقيق# ان ربخي نم فرعت له نكل و يرداال هللاو خا

 ين اسمهما ىلع الخد و ةليح اهمهل اربدف انما الا ان ربخي ال هل لاق
 تلخد و ارشبا امهل تلاقن .ناعداج ىعن انما اي الق و امهيخا بايغ

 اي الاقن ةنخس ةمعطا امهل تجرخا و جرخلا مداخ نم تبلطف ةعاقلا

 انمهل تلاقف يخذنت رل و يجبطت رل تناو نخس ماعطلا اذه انما
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 جردلا ناامهل تناقن جرخلا اذه ىش يااهل الاقن ج رغلا نم اهنا

 امهتملعف كلذ ةيفيك انيملع نكلو انما اي موتكم رسلا اهل الاقف رسلا

 امهوخا و هنايلطي يذزلا ”يشلا ناجرخ و امهيدايا نا دمي اراص و

 #0 يخا اي ااس لاق يرخغلا ةفصب املع املف كلب ربخ ةدتع ام داخل
 لو الز هيحتت كنف 0 نيمادخلا ةفص يف ردوح لنع 06-95 ىتم ىلا

 نوكت فيك لاقف هبزوفنو جرألا اذه ىنكان ور ةليهتاهتلع علت ممعب

 تح عنصن فيكو هل لاق سيوسلا رحب سيئرل اناخا عيبن لاق ةليعلا

 عنضصا ام كتيرا ليللا رخآ و هيلع ينقدصت ردوجل هلوقا يللا و هتعامج

 ةجاح يف كانمج سيئر اي هل الاق و سيئرلا ىلع ريلس و ملاس

 ريخ ال سوكعم ثلاث خا انل و ناوخا نحذ هل الاق اريخ لاقف كرمت

 لخا و لاملا انمسق اننا ف لاملا نم ايناج انل فلخ و انوبا تام و هيف

 انيقبو ىبا لام و ىلام امتزخا امتنا لوقي: و ةولظلا ىلا وكشي راصو



 هي رتشت فكنا دارملا و هنم انقلق لق و انع عجري ل و انرقنا ىتح

 انه ىلا هب يناهتات و هيلع الاتحت نا ناردقت لض امهل لاقت انم

 تنا نكل و هب ”يجن نا ردقن ام الاقف رحبلا ىلإ اعيرس هلسرا اناو

 تحت فذخأت و ةلقعلا همف يف لعجنو هضبقنف ةسمخلا نحن هيلع

 يتأأت ءاشعلا فعب“و معن هل الاقف ارانيد نيعبراب هناعيبتا ةعاط و

 ادصقف احور امهل لاقف مكر ظتني انمادحاو دجتف ةينالغلا ةراعلا

 كلام هل لاقف هذي للبتو ملاس هيلا مدقت رث ةعاس اربص و اردوج

 يف ةليدع تارم ينم زعو ابحاص ىل نا العا هل لاقف يخا ًي

 قدا درلعب-ئتمركي ا بنم'ادنوبةةلهمج غلا يلع هل و :كيايزع نيقااوجلا

 اهنا ان ةعيضكع سانكوا كلو كلذبي ىضري ال تدقف فتعم: هتاه لاقف

 ينا تيناح لقو 0 زعف هيفي ىنيسلاج هنوخا اناكو كتوخاو

 عولع ىنرظتنا لاق و ضو هتوذخاو وه ه«ةمزع املف اوعنتمب و مهم ؤءا

 ىحتس» و ”يجب نا فئاخ اناف ىتوخاب ”ىجا انا و ةيوازلا باب

 كر
 ناريجلا تيب "مدت نا ىف نذأف ضرت مل تنك ناو يخا اي يفك

 يخ تناو ةليللا هفه يف رهفيذت و يرطاخ ربجت لهن ؛كنم

 قيض انتيب ىللهؤ ناويجلا كتثءد زا وراق يش يال هل لاقف

 ةمعطا إلا كلام نييرواهت نا هيكل كي هب مهيشعن "يش اندنعاموا

 تنكو سانب كثثثج ناو تت لضفي نا ىلا كتايو الح و ةبيط

 تاح مهتاه حر ةدايزب ةمعطا كل ج رح كما نم بالاف ابئاغ انا



 هلامو هجرذ امهلذخاو سيوسلا سيئر كنعر دوجأ هيوخا عيب ةياكح مم٠

 ماشعلا ىلعبل ةدوازلا باب لاع لعقف حارو ةىلد لبقف تاكربلا انيلع

 ره أر املف ثيبلا مهب لخدو مش لخاف هيلع اولبقا لق م4 اذاو

 نم ج ر ذأ تاعجت هما نم ءاشعلا بملط هنا مث مهنم بيعلا. ىفااط

 نو-عبرا مهمازق راص لتح ينالغلا نوألا كراه لوقب وهو جا رجلا

 و

 تايوالعحلا مهل جرخا ليللا ثنا ىضم املف مالاش لاا مق مارك الأ

 قغي هيلع اونواغت اوماقو لفغ ىتح اومانو مان ردوج ماقف مانملا

 يزول رصقلا مم هباوج رخو ةوامحو ةوفتك و همف يف ةلقعلا و لإ

 حاس بلا مالعلا نع تتكسف حايصلا دازرهش كرداو ليللا

 ةئامتسلا دعب رشم ةعب اسلا ةليللا تناكاملف

 ةولمح و ةوذخا امل.اردوج ناديعسلا كلملا اهيا ينغلب تلاق

 اوطحو سيوسلا ىلا .ةولعرا ىككيللا تحت رصقلا نم هب اوجرخ و

 ةنم دخ مدخ# لزي ماو تكاس وشو مدخ# ماقاو كيقلا ه«يلجر يف

 اماو #ردوج رما نم ناكام اذه ةلم اك ةنس كيبعلا و ئراس الا

 اهل الاقو امهما ىلع الخد احبصا امل امهناف هيوخا رما ىم ناكام

 نيا اهل الاق ءاظقيا امهل تلاقف ظقيتسي مل اردوج اناخا نا انما اي

 نحن و فويضلا عم حار هلعل الاق فويضلا دنع امهل تلاق لقار

 وواكلا لزخلاد قنا: بهرو .ةيرغلا 'ىافزاناغنلا نك ىما.اي .نانسمقان

 كل يتفنو انعم كزخأن هل نولوقوف ةبراغملا عم رلكتي ةانعمس دقو

 ان دنع افويض اوناكام ا اهل الاق ةبراغملا عم عمتجا له تلاقف .زذكلا



 مما هلامو هجرخامش لخاو 551 هيوذحأ 0

 يا كلو 0 لاقف 6 اردوج 6 كى ادلو نحسن اما انيلع 0

 يرطاخ ربج و اريثكاريخ هنم تيأرف ردوج اما و * اريخ امكنم تيأر ام
 اًنيندع الخ انكيل ب ام ىلخ برا هيلع يكبا نا .يل ىسمف تا

 نيعلا نم بهذنلاو ىلوالا 0 اذخاو .هب ارشع نتح

 هللا وال تلاقف انيبا لام اذه اهل الاقن دوصرملا جرخلاو ةيناغلا

 تدلك اهل الاقف ةبراغملا دالب نم هب ءاج ردوج امكيخا لام وه امنا

 فالتخالا عقوو اوهنيب ةامسقف هيف فرصتن ىخإو انيبا لام !له لب

 ةلخآ انا مول لاق و :لخأ انا ملا لاقف دوصرملا زب رخل خيف امهنيب

 هيف يذزلا جرغلا يادلو اي امهما تلاقف ةفناعملا امهنيب تعقوو

 ناذو لاطي لد اعيدولدو مسقني ال اذهو ةامتوسق بهذلاو ره اوجلا

 ينامتوسك ناو ةمقلل اب .ابمكنيب ىضرا و تقر لك يف هنالكأت ام

 امتنا و سانلا عم ةلماسعم هل لعجي امكنم لكو امكلضف نم ًايش

 ةيضفلا فوخ امكوخا ىتأأي امبر انلاح ىلع انولخو امكما اناو يادلو

 صاوق لجر امهعمسف ةليللا كلت نامصتخي اتابو اهمالك البق امف

 هتقاط ردوج تيب بنج! تيب يف امو زعم ناك كلملا ناوعا نم

 هول اق امو ماصخلا عيمج ةنيييي# ةفاطلا نم صاوقلا لطف ةحوتفم



 امهنم جرغلا:ذخاو ةلودلا سمش كلملا دنءردوجةوخارساةياكح عم,

 هل جر ظسكلم ناك اةليو فلا: سملك ميسان ناك. نكلجلا قلع

 كىلملا لسراف هعومس لق امب ةربخا صاوقلا هيلغ لخ د املف رصعلا

 فذخاو ارقأف باذعلا تحن امه امرو ا-ههب ءاجوو رد وج. يوخا ىلا

 ردوج ما ىلا نيع هنا مث ىنجسلا ىف امهعضو و اوهنم نيجرخلا

 اماو © مهرما نم ناكام اذه اهيفكي ام موي لك يف تايارغلا نم

 كعب و ,سيوسلا ىف مدخل ةلم اك كنس ماقا هناف ردوج رما نم ناك ام

 بكروملا ىمز عير مهيلع جرخت نيرفاسم بكرملا ىف اوناك ةنسلا

 لصح# 2و اهيف ام عيمج قرغو ثرسكناف لبج يع اهيف يش يتلا

 ىلا لص و لئتح رفاس ربلا لصح (ئنلق اوتام ةيقبلاو رد وج الا ربلا

 "ييكدوط يف اير ناك هنا 0 ريخاف هلاح نع ةول 1 برع عج

 هيلع نحف لطف لضا نم رجات لجر مجينلا يف ناكو هتصق مهل ىكحو

 لولا يعم اق فسأل انكوسكا اذاو يرصم اي اندنع مدخل له هل لاقو

 ريتك ههركااقيب ةيلجلا ىلا لص و: نإ ىلا هعض فاسو .ةيلنع شف لج
 حار اه الخد املف ةكم ىئلا هعم :ذخاف يحلا بملط رجاتلا ةديس نا 7

 يب رغملا هبحاصب وهاذا و فوطبي وه امنهبف مرحلا يف فوطيل رداوج

 ةئامتسلا لعب زشع ةنماثلا الا تناك ايلف

 انناوطلا نق !ايله ام. ناك امل .ارمؤتجت ناويعتسلا كلملا اهيا :يمعلج, تلات

 هيلع ىلس هأر اماف فوطي فمصلا دبع يبرغملا هيحاصب وش اذاو

 نا نلا ىيعيم ةلخاف هل يرد ابيكمن ةربخا مث 52 هل اح نع هل آسرو

 لاز هل لاقو روظن اهل سبل 110 «سبلاو هم ركاو هز "لو لخ د

 هيوخال ىرج يبيللا هل. نايف لمر تفك هل برضو ردوج اي رشلا كدع



 ممر هل متاخخلا هئاطعاو يبرغملا نهصلا ىبع عم هكم يفر دوج تاذاله ةياح

 ايههو اذكو اذك اًمهل ىرج كي وسلا نا ردزوج اي ملعا هل لاقف

 يضقت تح كباب رم نكلو رسصم كلم نجه يف ناس وبح#
 ىلانخأ حاوزا نتخ يديس اي هل لاقت. اريخالا نوكي ال: ككس انه

 لاق لام كيلع ىله لاقنف كيلا يجاو ةدنع انا يذلا رجاتلا رطاخ

 لخء ىح هل شيعلا ناف لاحلا ىف لاعتو ةرطاحب فخ .حر لاقف ال

 ىلع تعمتجا ينا هل لاق و رجاتلا رطاخب لخا و حارف لالعلا دالوا

 جادتح# ام هل لاقف ةنايض هل للمعنو هتاه حر هل ل اقف يخأ

 نيرشع هاطعاف ريثك مدخ هدنعو معنلا باحصا نم هناف

 اروقف ذلجر نايف ةدنع نم جارخ و هعدوف يتمذ "ربا هل لاقو ارانيد

 يبرغملا كمصلا دبع ىلا بضذ «نا ب: ارابمج نيرشعلا ةاطع اف

 نم هجرخايذلا مت اغلا ةاطعا و حلا كسانم ايضق ئتح ةدنع ماقاف

 هل نال ىدارم كغلبي هناف متاخلا اذه لخ هل لاقو لدرمشلا وفك

 اينللا جئاوح نم هيلا جاتعت ام عيوجن فصاقلا كعرلا همسا امداخ

 و كل هلعفي هب هرمأت ام عيمجو مداغلا كل رهظي رتاخخلا فكعداف

 بنلطت يش يا يديساي كيبل ىدانو مداخلا هل رهظف همادق هكعد

 اكلم لتقتوا ةرماع ةنيدم برخ' وا ةبرخ ةنيلدم رمعت لهف ئطعتف

 هب صوتس اف ىديس راص اذه دعراي يب رغملا هل لاقف اركسغ رسكت وا

 ينامب هرمأف هنناين ككيدعي !اىّبب رض متاخلا فتعدا لاقو هفرص ىث

 كناف هيلع ظفتحاو كدالب ىلا ضماو كفلاخي ال هنذ كدارم

 نع. يديش اي هل لاق رتاخلا اذه رادقم ىلهجت الو كّتادعا هب ديكت

 بكراف مداغلا كل رهظي متاخنلا فىعدا هل لات يدالب ىلا ريسا كنذا

 فلاي الف يدالب يف مويلا اذه يف ينلصوا هل تاق ناو ةرهظ ىلع
 بعرلا هل زرضحت مقالا كعدو دمصلا كيعردوج عدو رث كرما



 ىنسجسلا نم هل هيوذا جارخاو هما دنع :رصم يفردوج لوصو ةياكح ٠ع

 اذه يف رسم. ىلا:ئنلص وا هل لاقف طعت.بلطا كيبل هل. لاف و فصاقلا

 فصن ىلارهظلا تقو نم هبراطو هلمحو كلذ كل هل لاقن موبلا

 املف هما نئلع لخلف فرصناو هما ا عسر: يف عب لزن . رث .لمللا

 نم هيوخال ىرج لق امب هتربخاو هيلع تملسو تكبو تماق هتأر

 بهذلا جرسغلاو دوصرملا جرخلا ذخاو رهب رض فيكو كلملا

 همال لاقث هاوخا هيلع نهي ا كلذ ردوج ممس ايلف رهارجعلاو

 يوخاب ”ىججاو عنصا ام كيرا ةعاسلا هذه يفف كئاذ ام يلع ينزت ال

 هبا لاعت رتل يلزتا كيبل لاقو مداخلا هل رضسف رتاخلا ككعد هنا رث

 :و ضرالا ىلا لزتن كلملا نجس نم يوخاب يلع ”يجنت نا كترما
 قيض كلشا يف ميلس و ملاس ناكو نجسلا طدو نمالا حرخب ملو

 لوقي امه دحاو ثوملا ن اينمتي اراصو نجسلا ملا. نص.” يوظع بركو
 يف نحنو ىتم ىلاو ةقشملا انيلع تلاط لق ىخا اي هللاو رختالل

 ضرال ابااذا و كلزذك امه .امتيبف انل ةحار هيف 57 اف نجسأ| |نه

 يف امهب لزنو نهنثالا لمحو فصاقلا دعرلا امهل حرخو تقشنا

 يف امهسفنا |ادجو اقافا املفخ. ىنولا ةدش نم امهيلغ يشغف ضرالا

 اي تامالس امهل لاعق هبناج ىف هماو اسلاجاردوج امهاخا ايأرو امهتيب

 اهل لاقت نايكي اراص و .ضرالا يف امهيفجو..أط :أطق  ينامتسنآيوخنا

 كلوا باعإلت .ايغيكو !كلذ, ىلاءامك اجلا عمطلا و. ناطيشل اف :ايكبت ال

 يف ةومر ثوح يعم ركلعف نم غلبا هتوخا هب لعف هناف فسويد ىلستا

 حاسب ملا مالعلا نع  تتكسف حابصلا داز رهش كردا و بيلا

 ةثامتسلا دعب رشع ةعماتلا ةليللا تناك املف

 اهتلعن فيك هيوخال لاق اردوج :ناديعسلا كلملا اهيا ىنغلب تلاق



 م” ىنجسلا نم هيوذا كنتو رتاخلا عم هما لنءردو> لوصو ةياكح

 وهو امكل رفغيف هارفغتسا و هللا ىلا ابوت لكلا رمالا اذه يعم

 لعجو امكيلع سأب الو اًمكب ابحرمو امكنع توفع دقو زيخزلازونجلا
 ام عمتيمج امهل ىكح# راصو امهبولق بيط: ئتح امه رطاو# .ذخأي

 متاخااب امهربخاو“*دمصلا كيع زيبشل اب عمتجا نا ىلا سي وسلا ىف هاساق

 لعف اف هيف انكايلاندع نا ةرملا هذه يف ان فخا ىتال اناخا اي الاقف

 الاقث كلملا امكب لعف امب يناربخا نكلو سأب ال لاقن كدارم ادب
 رتاخلا َكعَدو يلنابي اما لاق انم نيجرعثلا لخاو اندّده.و امير
 امهلتقب مداخلا رمأي هنأ انظ و هنم افاخ ةاوخا هأر املف مداخلا هل رضحف

 انما اي كضرع يف نعن انما اي. نالوقي اراص و امهما .ىلا .ابه لف

 كتترما مدادلل لاق هنا رث افاخت ال يدلو اي امهل تلاقف انيف ينعفشا

 قبتال و اهريغو رهاوجلا: نم ىلملا ةنازخ ىف ام :عممجب ينبت أت نا

 امه لخا ىنيذللا رهوجلا حرشلا و دوصرملا جرخل اب يتأتو ايش اهيف

 ام عمج و :لاحلا ىف: بضذ و' ةعاطلا و عمسلا ناقن ىوخا: ما كلما

 يف ناك ام عيمج مضو و ا. مهتنام اب نيجرخلاب واج و ةنازخلا ىف

 رماف ايش ةنازخلا ىف ثيقدا ام يديس 5 لاق. و ردوج مارق ةنازخلا

 لاق و١ هينطادق دوصوملا جزفللا طخ ولرهاوجلا جز .طفطقا: نا'افما
 ءامب .هقوزت و اهلاغ ارضق ةليللا ذه يف يل ينبت نا كقرما مقاغلل

 نم صلاخ تنا و الا راهتلا علطي ال و ارخاف اشرف هقرغت و بهشذلا

 زدوج جرخا كلذ دعب.و ضرالا ىف لزت و كلذ كل هل لاقف هيعمج

 هناق مداظلا رمانم ناكام اما و * اومان و اوطسبناو اولك ا و ةمعطالا

 ضعبلا وراج> الا علعقي مهنم ضعبلا راضف رصقلا ءانبب رماو هناوعا عمج

 راهنلا علط امذ شرفي ضعبلا و شقند ضعبلا و ضيبي ضعبلا و يفتي

 نا يديس اي لاق و ردوج ىلا .مداخلا علط مث رصقلا ماظتنا مت نيتح
 ١م



 ةلحاو ةليليِف متاخلا مداخ ةهج نمارصتردوج ربمعت ةياكح مم

 وه ملطف ملطاف هيلع ي رغتت علطت تنك ناف هماظن مت و لمك رصقلا

 نم لوقعلا يديد ريظن هل نسيل“رصقلا اذه اوأرف هاوخا و همااو

 كلذ عم و قيرطلا ةعراق ىلع ناك و ردوج هب حرفف ه«ماظن نسح

 ي تلاقف رصقلا |له يف نينكست له «مدز لاقف "يش هيلع فني ىل

 ل لوقي موو 539 00 فكعدف هل 0-0 ن8 يدلو

 دوس راوج) اًواجت نيعبرا لففنا و هنوفظ## امالغ وا اهنوفط+# ةليمج

 مث اه ٌولمف ردوج راد عيمجلا ىتا و ديبعب اًواج نيعبرا و فارظ
 اويفا ىنم ةلح صخ# نكل .تاه لاق ةوببجعاف ردوج للع مهضرع

 اه دي اولبقف ركتديس هذه مهل لاق و يزاوجلا سبلا و عيمجلاب ىتاف
 اوليقنو كيلامملا سبل و ادوس و اضيب اهومدخا و اهوفلاخت الو

 لاسم هاوخئابو :كلم , نع ةيانكو دوج راص'و. هاوخا, بلو ردوج .دي

 اميلس و ةهج يف هيراوج و املاس نكساف اعساو هتيب ناك و ءارزولا

 لحؤؤاص و ديدجلا رنصقلا ىف هما ونوه نكس و ةهج يف هبراوجرو
 اما و * ره رما نم ناك ام اذه ناطلسلا لثم هلح» يف ىهنم

 ىبضي يلا ضف ضعب 50 نا دار |!هناف كلملارادنزاخ رما نم ناك ام

 لانش دينبقا نم لوقك اه دجو لب ايش امهيفري ملف لخىدف ةنازغلا

 تايلخ كراص اهلحن ىلخ امل ةرماع يهو لحآ تايلخ تناك 2) 5 2 م بت سم 02 كامو 2 اج

 ةنازخلا نم جارخ قافا املف هيلع ايشغم عقو و ةميظع ةحم حاصق



 مم“ هةركسعلردوج مداخ مزهو ردوج ىلع ةلودلا سمش كلم بضغ ةياكح

 اي: لاق و .ةلوللا. نسمش :كلملا ىلع :لخد او احوتفم. اسستباب, ةنكوتاو

 ةليللا ةذه يف تغرف ةنازغلا نا هب كملعن يذلا نينمكوملا ريما

 تعنص ام هللا رو لاقف يتنازخ يف ىتلا يلاوماب تغنص ام كلملا لاقف

 ةفقلتمم اهتيأرف اهتلخد سمالاب [هغارف ببس ام يردا الو ايش .اهيف

 تبقنال و ةقولغم باوبالا و ”ىش سيل ةغراف اهتيأرف اهتلخد مويلا و

 ناجرخلا اهنم حار له هل لاقن قراس اهلخدي لو اهتبض ترديكال و

 تتكسف حابصلا دازرهش كردا و هسأر. نم هلقع راسطف رعن لاقف

 001 اا مالكلا نبع

 ةئامتسلال عب نيرشعلل ةيفوملا ةليللا تناكاملف

 هيلع :لخد امل. كلملا رادنزاخ ناديعسلا كلملا اهيا ينغلب ثلاق

 نم هلقع راط ناجرألا كلذكو عاض ةنازخلا ىف ام نا هولعإ و

 ينضمف ىيمادق ضما رادنزاغلل لاق هنا يث هيمرق ىلع ماق.و هسأر

 كىلملا رهقناق ايش اهيف لج راف ةنازخلا ايتا ىتح كلملا هعجت وف

 ايظغ بضغ و: ئاوطس نم 5 مل و يتنازخ ىلع. .اطس: نم لاق و

 لكرانبص و زكاسعلا نباكا تءاجف ناويدلا بضن و .ج.رخ مث |لي كلش

 ئتنازخ نا اوملعا ركاسع .اي لاقت هيلع نابضغ ىلملا :نا نظي مهنم

 ىلع اطس و لاعفلا ةله لعف نم ملعا و ةايللا هله يف تبيهتنا

 لاق هولأسف رادنزاكلا اولأسإ لاقف كلذ ريا اولاقف ينم فخ ماو

 ةغراف اهتيأرف اهتلخد موملا و ةئلتمم تناك نم الاب رادنزاخلا

 مالكلا اذه نم ركسعلا 'عيمج يجحتف اهباب رسكي مل و بقنت ملو

 ابسقبانه ىف يذلا صاوقلا و الا ركسعلا نم باوجلا در لصحب ملف

 لوط نامزيلا .كلم اي لاق زو كلملا ىلع لخد ملاص و ريلس نيلع



١ 

 هركسعلردوج مداخ مزه و ردوج ىلع ةلودلا سمش كلمبضغ ةياكح

 اينبمءارصق تير راهنلا علط املف نونبي ىنهئانب ىلع جرفتا انا و ليللا
 ةدنعو رصقلا !ذه ىنب و يتااردوج نا يل ليقف تلأسف ويظن هل سيل

 ةراد يف وهو نجسلا نم هيوخا صاخو ةريثك لاوماب ءاجو ديبع و كيلامم
 اهيلسو املاس اوري ملف ةورظنف نجسلا اورظنا كلملا لاق ناطلس هنأك
 املاس ضاخ. يزلاف ىميرغ ناب يكلاملا اقف ئرجامب .هوملغاو :اوْعِج ف

 نم يديس اي ريزولا لاقف يلام لخا ىذلاوه ىنجسلا نم اميلسو

 اريما هل لسرا زيزو اي نكلو نيجرغلا فخاوردوج مهوخا لاق وه

 نلع متخلا نوسعضي و هبي وخا ىلع و هيلع نوضبقي الجر نيسمخب

 اديدش ابضغ بضغ لقو رهقنغا ىىتح مهب ينوت أي و هلام عيمج

 هل لاق مهلتق ال رب ينيت اي اريما مهل ثعبا لجعل اب ايه لاقو

 يذلا ناف هاضع اذا ةدبع  لنئلع لجعي ال خاياعل هللا ناف ملحا اري ولا

 اينللا ىف لحا هيلع سقي ىل اولاق 5 ةليل يف ارق "نب نوكي

 :> ريصاف ردوج نم ةقشم هل يرج# ناريمالا ىلع فاخا يناو

 اي هقح ال تنا كدارم يف يذلا و رمالا ةقيقح رظننو اريبدت كىل ريدا

 ريمالا هل قسرا هل لاق ريزو اي اريبدت يلربد كلملا لاقف نامزلا كلم

 دعبو هلاح نع. هلأس اودولا هل رهظاو هب كل فيقتا ينا مث هممزعاو

 افيعض همزع ناكناو ةليحب هيلع لاتعن !اديدش «مزع ناكنا رظنن كلذ

 اريما رماق همزعا لسرا ىلملا لاقت كدارم هب لعنا و هيلع ضبتاف

 كىلملا هل لوقيو 4مزعي و ردوج ىلا حوري نا نامّثع ريمالا همسا
 قمدا ريمالا كلذ ناكو هبالا ”يجت ال كلملا هل لاقو ةفايضلل كوع دي

 [سلاج اهش اوط رصقلا باب مادق ىأر لون انملف هسفن يف اربكتم

 ملرصقلا ىلا نامثع ريهالا لص و املف رصقلا باب يف يسرك ىلع

 ريمالا مم ناك كلذ عمو لحا هيلع البقم نكي م هن أكو هل رقي



 51١ ةركسعلردوج مداخ مزشور دوج يلع ةلودلا سمغ كلم بضغ ةياكد

 ىديس نيادبع اي هل لاقو نامثع ريمالا لصرف الجر نوسمخ نامفع

 لاق و نامفع ريمالا بضغف "يكتم وه و هملكي راصو رصقلا يف هل لاق

 لم عديطضم تنا و كملك اناو ينم ىستست اما سعنلا دبع اي هل

 مالعلا اذه هنم ممس امف مالكا ريثك نكت ال شما هل لاقن قولعلا

 ماو يشاوطلا برضي  نادارا و سوبندلا بد و بضغل اب جزتما تح

 لخاو هيلع عفلدنذاو ماق سوبدلا بحس ءآر املف :ناطيش اهنا ماعي

 بعص الجحر نوسمخلا ةآر املف تايرض عبرا هب رض و سوبللا هنم

 مهل لاقن كبعلا اولتقي نااوداراو فويسلا اوبس هزيم برض هيلع ١

 اسوبد «شطل نم لكراصو رهياع ماقو بالك اي فويسلا نويحستا

 زهر -نييراش":اولاو ليو !ةعنم نق لوصزمن اهز ملا ني يزقياو عيوبي

 هيسرك ىلع سلجو عجرو رصقلا باب نع. اودعب نا ىلا مهب رضي
 حابملا مالكلا نع تتكسف حابصلا داز زهش ىردا ون دحام لابي ماو

 ةئامتسلا لعب نورشعلاو ةيداهلا ةليللا تناكاملف

 نامثغ ريمالا تتش امل يشاوطلا نادهيعسلا كلملا اهيا ىنغلب ا تلات

 سلجو حجر ردوج راد باب نع رهدعبا نا ىلا هتعامجو كلملا عبات

 رما نم ناكام اماو »ع دحاب لابي مل و درصتالا باب كخع يسركلا ىلع

 نا ىلا نيب ورضم ”نيمزؤهنم اوعجر رهن اف هتعامجو نامغع ريمالا

 ريمالا لاقو مهل ةيوج امب ةوربخاو هلودلا سوش فلملا مادق اوفقو

 ايشاوط تبأر وصقلا باب نلا تاصو امل نامزلا ناكل ين كليلل نامقع

 البقم ينأر اهلف ربكتم وهو بهذلا نم يسرك ىلع بابلا يف اسلاج



 ةركسعلر دوج مداخ مزهور دوج ىلع ةلوىلا سمش 71 بضغ ةياكك م5 "6

 رهسطإ و يتعامج برضو هب ينبرض و ينم سوبدلا لخاف هبرض تدرا

 لزؤني لاقو ظوغ كلملل لضعف هيلع ردقن ملو همادق نم انبرشو

 لاز الو سوبدل اب مهل ماقف هيلع اولبقاو مهلا اولزنف لج ور ةئام هيلا

 يسركلا ىلع سلج و عجرو «همارق نم اوبره ئتح ىهيف برضي

 كلم اي هل .اولاق و ةوربخا كىلملا ىلا اولصو املو لجر ةئاملا عج رت

 اولزنف ناتثام لزنت .كلملا لاقف هنم انوخ همادق نم انبره نامزلا

 ىزغت انا ويزولا اهيا كتمزلا ريزولل كلملا لاقق .اوعجر :مث.مهرسكن
 دوج ةديسب يتأت و اعيرس يشاوطلا !ذهب ينيتأت و لجر ةئامسم#

 يدحو هيلا :حورا لب ركسعل ياتحا ال نامزلا كلم اي هل لاقف هيوخإو

 سشبلو حالسلا ردزولا ىمرف ابسانم ةارت يذلا لعفاو حر هل لاقتن حالس ريغ نم

 لئتح ناث ريغ نم ةدحو ئشمو ةحبس هلي يف ذخاو ءاضيب ةلح

 ىنم هيلع لبقا ءءآ اضياع ا اع نبل ىَأرف رم وج شق راد لضاو

 كيلع و لاقف مكيلع مالسلا ناجم بداب هينج سلجو حال هس ريغ

 نجلا نم هنا ملع يسنا اي لوقي هعمس املف ةديرت أم ىسنا اي مالسلا

 لاق. اينهرد وجا ككد يس له يديساي هل لاقق هفوخ نم شعتراو

 لككيلا انارول يلقوت هلا كنه فا. يديس اي.هل: ىلاتت قصقلا ىف مسعت

 مالسلا بك وارغيا و. ةقفانمخ:كىل.لط اغ.و. ثكوع كدي, ةلوببلا .سمش

 تح انه.تنا فق هل لاقن .هتفايض ل هل زنم فرش كل لوقي و

 رلعا رد وجا لاق و رصقلا دراملا علطو اب دوم ريزولا فقتوف ةرواغا

 نوسموخ هعم ناكو  هتبرضف اريما ككل لمرا انكليلا نا يديس اي

 اتثام لسرا مث مهتبرضف  لجر ةئام لسرا هنا مث مهتم زهف الجر

 هيلا رج دير جالس قزيغ ىلع زيزرلا كيلا لضرا مث صتم زهف لجو
 لزغف انه ىلا ريزولا تاه حر. هل لاقن لوقت اذ امف هنفايض لكتب



 مما ردوجعا ةلودلا سمش ةعاطا ةياكح

 حلط هنا مث سأأرلا ىلع لاقف يديد ماك ربزو اب هل يات رالف عيد

 ردقي ال شرف ىلع اسلاج ىلملا نم رظعأ ةآرن رد وج ىلع لخدو

 هشرفو هشقن نم و ردقلا نسح نم ”هركف ريحآو هلثم شرفي نا كلملا
 هل اجت ملااعراو“ نقرآلا "نبق رغد يلا كسلا «ةيآزرلا" لال ا

 كبيبح ةلو للا سمغ كلملا نا ديس اي هل ناقف رتزولا اهيا كنأشا

 ةفايض كل لمع نق و كهجول رظفلا ىلا :قاتشمو مالسلا كك 9 دعني

 هل لق و هيلع تف بيبح ناك ثيح رد وج لاقت هرطاخ ربجت لهف
 اك"

 رطعت ىكعدو /ُ كي جرخاو سارلا ىلع هل لاقف يلذنع وه "يحج

 لاقف ةلح هل رضح اف سوبلملا رايخ نم ةلح يل تاه هل لاقف مداخلا

 لزق هتلث امب كلملا رلعا حر هل لاق ْث اهسيلف ريزو اي ةذه سبلا

 ةربخاو كىلملا ىلع لخد مث اهلثم سبلي مل يتلا ةلحلا كلت اس آل

 اوموق لاقف كمزع اردوج نا لاتو هيفام و رصقلا ركشؤ:رذوج لاح

 ىل اوت اه و :ركليخ اوبكرا لاقو مادقالا ىلع مهلك اوم اقف ركسع اي

 ركاسعلا دخاو بكر كلملا:نا مث رد وج ىلا حوزن ئتح يداوج

 يجن نا يدارم دراملل لاق هناف ردوج اما و * ردوج تيب ىلا اوهجوت و
 نوفقد و اركدسع نونوكي نسسنالا ةفص يف تيرافعب كناوعا نم أنب

 فجل ريف هذوع ذي و هن وبع ريف ىلملا م0 ا لوغح تيبلا ةحاس يف

 ةغص ين نيت ام :رضحاف © هتوطس. نم رظعا يتوطس نا ”تتااددم

 كىلملا لصو املف * ظالغ دالق مهو رخافلا حالسلاب نيدلقتم ركسع

 ىلع لخدو ردقلا علط هنا رث ه رهنم هبلق فاخأ ظالغلا دادشلا موقلا يأ

 ليما ةيلغإ راسف ناطلسالو ت”اماهسلجا مي اسل اج ةآرف رد وج

 حابيملا مالكلا نع تتكسن حابصلا داز رهش كرذاو اغناو هكرت“ لب



 هاازهلا لزق نوف ةعاطإةّياَكح مخ

 ةثامتسلا كعب نورشعلاو ةيناثلا ةليللا تناكاملف

 كلجلا ميلع لخن د ايل ؛ازدزوج :نإكيعسلا .ىليلا ابهبا ينغلب تلاق

 هاخاد نئتح اففاو هكر ل ساجا هل لقي ماو ةربتعب ماو روب مل

 هسفن, يف لوقي راصو جرخ# نا الو سلج# نا ردقيال راصف فوغخلا

 ببسي ,ينيذوي امبرو هلاب نع. ينكرت ناكام ىنم افئاذ ناكول
. 

 مكرم ناش سيل نامزلا كللم اد لاق اردوج نا مي هيوخا عمد تلعف ام

 ناف ينذخ اًوتال يديس اي هل لاقن رهلاوما ذخأي زو سادلا راظي نا
َ 1 

 وفعلا «نم بلطي و هنم فمللس ام ىلع ,هيلا رذتعي راص وو ةرفغملا

 ك0 ءعشلا,. !ذه ؟كدشنا راذتع ذلا ةامج نم لئتح حامسلاو

 6 نب < يا 0 1 م26 صا هيو ا

 ع نصح“ تي ينذملن ال او (يسلإ 0 دودجلا ليصا د

 60 اني - رومع 2
 سيو عي. هي ح ارك صدم هم مدس او ت هل ىو

 نع كوفعف املاط نكاو ا. انونفع كنعف امل اط نكن نا

 هرماكا هع هللا ابقع هل لاق تت" هنادي نيب مضاؤتي ٌلازالاو

 طامسلا كمي هيوخارماو'  نامالا بايث هيلع عاخ و سلجف سولجا اب

 كىلولا رما. كلذ دعبو مهم ركاو كلملا ةعامجاسكاولك | نا دعب و

 ردوج توب نلا .يت أي موي لكر اصو رد وج تيب نم جرغف زيسملاب

 ةبحفلاو ةرشعلا امهنيد ثدازوردوج تيب يفالا ناوي للا بصني الو

 امنا زو اورق كلذ نحب: رج : نم ةلاسلا ' نضا قلما لمنال + "الور:
 ىلع ةوياواتإ 57 ىلع او 2 دو

 هل لاقف ينم كلملا لخأي وردوج ينلتقي نا فثاخ انا ريزو اي هل

 ةلاح نات فخت الف كلملا 'لذخا ةيضق ْنم اها نامزلا كلماي

 ةطح ىلملا لخا. و كلملا ةلاح نم رىظعا اهيفوش يتلا ردوج

 ريصت و هل اهجوزف اتنب كل ناف كلتقي نا انئاخ تنك ناف ةردق يف



 م ردوجل هتنب كلملا يبو زف ةياكح

 ين :ةياصاو نوكت تنا ريزو اي هل لاقف ةدجاو ةل آح هاياوكنا

 ىتبب رمأو ةعاق يف رهسن اننا ىث كدنه همزعا هل لاقف هنيب و

 اهأر ىتم هناف ةعاقلا باب . نيس. اهكلاهتا بلو ةنيز رف اب نيزتت نا

 فتنبا اهنا ةربخاو هيلع ليما اناف كلذهنم انمهف اذاف اهقشع

 ربخ كليم نكي مل هنأ ثري مالكلا ىف هةعم جرخاو لخداو

 تنا ترص تنبلا هتجوز ىتمو كنم اهبطخ# ئتح كلذ نم "يشب

 هل لأقن ريثكلا هنم ثرت تام ناو هنم نم ًاتو ادحاو ايش هاياو

 ةياار_س ىلا ءاجف همزعو ةفايهضلا لمع و يريزواي تق للص

 ناكو راهنلا رخآ ىلا دئاز سنا عم ةعاقلا ىف اودعق و ناطلسلا

 ىلع اهب رمت و ةنيز رخف اب تبلا نيزت نا هتجوز ىلا لسرإ كلملا
 ىناكو دوج اه رطتق تنفيلاب ثرم'و- ناتءايك لاهل ل ١

 ا_عيف رظنلا ردوج ققح املف ريظن اهل سواو لامج و نسح تاذ

 نجولا هذخا و مارغلا و قشعلا هب لتشا و هواضعا تككفت و :1 لاق

 يلام يديس اي كيلع ساب ال ريزولا هل ناقث هنرل رفصا و. ماههلاو
 ينتبلس اهناف ظ0آ 6 تنبلا هله ردزو اي لاقف اعجوتم اريغتم كارا

 فكتبجعا تناك ىناف تالا كيم نطفا عاف ىملقع كتدذلخاو

 يتومحو انا و هملك ريزو اي لاقن اه ايا كجوزي كلملا عم ملكنا انا
 ابابحا ريصن و اه رهم يف هبلطي ام كلملل يطعا و بلطت ام كيطعا

 ثدح ريزولا نا مث كضرغ لوصح نم دب ال ريزواا هل لاقف اراهصا و
 نيني كيم اردوسج نأ  نامؤلا بلم اهبدعلا ناهي ورازاصسا مال

 ةيسأ اا سلا كتبنا هجوزت نا كيلا يب لصوت لقو ليش برقلا

 لاقف هعفدي اه رهم يف هبلطت امهم و يتايس لبتاو ينبيخا الو

 اه ايإ هجوزا اناو هتمدخ يف ةيراج تنبلا و ينلدو لقا ر ملا ىلملا

 ا



 ر دوجل هتنب كلملا ميوزت هياكح م مرغ

 نم  ثتكسف حادبصلا داز رسهش كردا و لوبقلا ىف لضفلا هلو

 حا هكر اسطب درر ل 34 لا مالكلا

 ةئامتسلا دعب نورشعلاو ةثلاثلا ةليللا تناكاملف

 نا ةريز و هل لاق اهل ةلودلا سمش كلملا نا ديعسلا كلملا اهيا ينغلب تلاق

 تنبلاو ينمو نق رهملا هل لاق كتنبا هجيو ؤتب كنم برقلا ديردردوج

 يملا مث ةليالا كلت اوتاب و لوبقلا ىف لضفلا هلو هتمدخ يف ةيراج

 مالسالا ٍعيُغ رضح و ماعلا و ضاخلا- هيف فلا و "انآ ود ”بلطم كلبا

 ناكلا انربقكااو' "نطو نق رهقلا "كلملا 1ّلآكو' تنبلا بط َردْوجْنَو

 رهم يف كلملل هاطءاو رهاوجلا هيف يذزلا جرغلا راضحاب ردوج لسراف

 2 حرغلا دوقع تمظتنا و رومزلا تنغاو لوبطلا تقد و'تنذبلا

 ةدم امهضغب مم اماقاو ادحاو ايش كىلُملا و وه راص و تنبلا ىلع

 ةنطلسلل اردوج بلطت ركاسعلا تراصف كلملا تام مث مايالا نم

 انا طلس ةولعجف يضر ىئتح رهنم عنتمب وه و هنوبغري اولازي ما و

 وهو فاقوالا هل بترو .ةلودلا سو# كلملا ربق ئلع عماج ءانبب رماف

 ئنب نطلست املف ةيناميلا ةراح يفردوج تيب ناك و ىييناق دنبلا طخ يف

 ةيردوجلا ةراح اهمسا راص و هب ةراحأا تيمس لق و اعماج مى ةينبا

 اميلس و هتفميم ريزو املاه نيريزو هيوخا لعجو ةدم اكلم ماقاو

 ميلسل لاقاملاس نا مث ةدايز ريغ نم ادحاو اماع ارماقاف هترسيم ريزو

 نامداخ نحن و هلك انرمع يضقن لهف لاحلا اذه ىتم ىلا ىخا اي

 فيكو لاق انيح ردوج مادام ةداعس ال و ةدايسب حرغفن ال 1

 تنا ملاسل ميلس لاق جرخلا و متاخلا هنم لخأت و هلتقن ئتح عنصن

 ةلّيح كل تربد اذا لاقف اهب .هلتقن انلعل ةايح انل رب لف ينم فرعا



0000 

 مب»  هلردوج ةجوز لتةواناطلسوشراصو ميلسور دوجأ ملاس لتق ةياكح

 نوكيو ةنميم ريزو تنا و اناطاس انا نوكأ نا ىئضرت له هاتق ىلع

 نإبش نم ردوج: لبق, يله اًققتاف. تيضو لاق كل ج رخلا و يل متاخلا

 الاق و ردوج/ ةليح اربد املاس و اميلس نا مث ةسايرلا و ايندلا تحت |

 افتنايض لكأت و انتويب لخرتف كب رختغن نا اندارم .نا اناخا اي هل

 انتفايض لكو انرطاخ ربجا هل نالوقي و هناعداجلا راص و انرطاخ ربجتو

 ام لعب و يتمب يف ملاس لاق ركين ىف نم ثيب يف ةفايضلاف سأب ال لاقف

 هتيب ىلا ريلس عم بهذ و شاب ال لاق يخا ةفايض لكأت يتفايض لكأت
 لخأيل ملاس ماقف هيا ىدقت لا لبق رسلا اهيف طحو ةفايضلا هل عضوف

 فكعد هنا مث نيكسلاب هعبصا عطقف هنم ىصعف ه«عبصا ىم متاخلا

 يخا كسما هل لاق ديرت ام بملطاف كيبل لاق و دراملا هل رضحف متاخلا

 ركسعلا مادق امهمرا و لوتقملا و مومسملا ىنينثالا ا

 مادق امش امرو امهب جرخ و نينثالا لمحو هلتق و اميلس لخاف

 نواكأي تيبلا دعقم يف ةرفسلا ىلع محم ا ركسعلا رباكا

 رويدعتوأ و ماعطلا نم يوي اوعفر نيلوتقم اميلس و اردوج اورظن املف

 مهل لاقف لاعغلا ةذه ريزولا و كلملاب لعف نم دراملل اولاقو فوغلا

 اوطسينا و اولك ركسع اي لاقو مهيلع :لبقا-رلاسب اذا و: يلاس نهروشا

 متاخلا مداخ دراملا اذه و ردوج يخا نم مقالا تكمله يناف

 هن ال كلملا ىف ىنع زاغب ال ئتج ميلس يخا لتقب هقرما و مكمادق

 تثيقب انا و الوتقم راص ردوج اذه و ينو نا فاخا انا.و نئاخ

 65-22 رتاكلا كعدا الا و يب" نوضرت له مكيلع ان اطلس

 نع تتكسف محابصلا داز رهش كردا و اراب لضغص و ارابك همداخ

 اوم اننييع لا بيلا مالكلا

 ظذ0101100ب00001 0 يايا ااا#دكذا#“معغمععااعلخلف#ططققععٍعطمعص اب ا



 بيجع ؛ نلوو رم دنككلملا ةياكح مع

 ةئامتسلا دعب نو رشعلاو ةعبارلا ةليللا تناك املف

 نوضرت له ركسعلل لاق امل امل اس .ن!ديعمسلا كلملا اهيا ينغلب تلاق

 هل اولاق اراغضو ارابك مكلتقيف رت اخلا كعدا الاو اناطلس ركيلع يب

 ناوي دلا بصنو ةيزوخلا ىف دب رما مث اناطس و اكلم كبانيضر

 املو © ٌبكوملاب, همادق اوشم-سان و ةزانجلا كلت يف سان به ذو

 ٌنِخِبو كلملا قلِغِإ ةوعياب و. ىسزكلا ىلع سلج ناويدلا ىلا اولصزو

 ئتح هل اول اقف ىخا ةجوز ىلع يباستك بتكا .ناديرا لاق كلذ

 يسأر 0-0 اهريغالو ةدع فرعا الانا مهل لاقف ةدعلا ىضقنك

 اولصراو باتكلا هل اوبتكف ةليللا ةله يف اهيلع لخدا نادب ال

 لخيديل. ةوعد تلاقف ةلزودلا سمغ !ىلملا تنيردوج :ةجوزا؛اوملعا

 هل تط>و .بيحرتل اي هت ذخاو حرفلا هل ثرمظا اهيلع لخد املف

 هكلميال نئتح هترسكو مت اخلا ىفختا اهنا ىث هةكلش اف ءاملا ىف رسلا

 تلسراو ماله الا خيش ثربخا تلسرا مث .جرخلا تقش و دحا

 نوتناام اذهو اناطلس ركيلع نوكي اكلم ركل او راتخا مهل لوقت

 0000 ليبي يدتقكلاو ماسصتلاب ردوج ةياكح نم انيلا

 اضيا ىنغابو

 كليملا هل لاقي ماظعلا كو-املا نم كلم نامزلا م لق يف ناك هنا

 نلقو ريبك مرش خيش هنكل و اعانم امرةو اع اجش اعلم ناكو رم لدنك

 ديا 2 ادقلا نيبع ءابسن اوكف !دلو همره لاح يف ئل اعت هللا هتزو

 ًاشن ئتح يرارسلا و يراوجلا و تاعضرملا و لباوقلا ىلا هملسو

 بترق مامتلا ىلع ماوع الا نم: نينس ميسرمعلا نم غلب نئتح ربكو



 ظ8 ٠ رم دنكا نال بدجع لقت ةباكح

 امو يقر فكو موقعي رش هملعت هني دو هتلم ته نم انه اك وبا هل

 هتمد تيوكو اة نا نيلا لماوك نينس ثلث ةدم يف هيلا جات

 بوكر هملع رث هبجءا هنم كلذ هوبا ىأر املف ءامكعلا سلا<#و

 اعاجش اسراف راص نا ىلإ فيسل اب برضلا و عرل اب نعطلاو ليغلا

 ءايش الا عيمج يف هنامز لها قاف لتح نينس رشع هرم متبادوب

 ىلع تاراغلا نشيو ضراف فلا يف بكري صنقلاو كيصلل بكر

 ترثكو تاداسلا و كولملا تانب يبسي و قرطلا عطقي و سراوفلا

 اورضحف ديبعلا نم ةسمخ ئلع كلملا حاصف تاي اكشلا هيب ال هيف

 ةوفتكو بيجع ئاع نامولغلا ننبب بلكلا !ذه اوكسما مهل لاقف

 ال ةعاق يف هنجا و دوج ولا نع باغ ليتح ةوب رضف هبازشب ياي زلاو

 اسوبح#م ةلياو نيموي كش ركمف ضرعلا نم لوطلا الو ضرالا نمءاهسلا فرعي

 بيج يف اوعفشو هيلي نيب ضرالا اولبقو كلملاىلا ءارمالا مدقتف

 . يسرك لئلع كييححت كر راهنلا عاط املف هقنع ىمرك هبرضو مئان

 دال وبلا اوسبلب و هي لبد نم اوفقي نا هل اجر رماو هيبا ةكلمم

 ىل صح ام متيأر لقل موق اد يشق مهل لاَقف مهل وقع تريحتف

 اوعمس املخ هلثم هب تلعف ينفلاخ نمو هتمركأ ىنع اطا نمف مككلمل

 انكلم نباو انكلم تنا هل اول اقف مهب شطبي نا هنم اوف اخ همالك

 لاملا ج ارخ اب رمأو م4 جرن و رهراشف هيدي نيب ضرالا ولبتو



 هل نيربغملاري لحآو بيجع اور ةياكح ممم

 هوبعت لاملاب ره رمغو ةينسلا علغلا مهيلع جلخ هنا رث شامقلا و

 عئاطلا و يصاعلا نابرعلا عئاشد و باونلا ىلع علخ و ةوعاطاو رولك

 ةسمخ ةلم نئوهنو رماو رك دابعلا هتعاطاو دال بلا هل ثنا ىلف

 ماد هلخأي ماو ايوعرم اعز» هبتن ان ايور همانص يف ىأر رث رهشا
 هيدي نوب دونجلا تفتوو يسركلا ىلع سلجن حابصلا يبصا لوتح

 ينل يريم مهل لاقن نيمجنملا و ىنيربعمل اب 22 ةرسمم و ةنميم

 ِتيأر لاقف كلملا اهيا هتيأر يذلا مانملا امو هل اولاقف مانملا !ذه

 تلحلا روق لف .هبم جارخ و هليلحا .بشكتاو يمانق ياللازو نارك

 ةهنم تفخ دقو رجانخلا لغم بلاخد»ب مالتمجلا عبسل اك راص ةح ربكف

 ىنطب قشف هبلاسخ+# ينبرضو يلع مج ذا هيف تهاي_انا انيوتيبق

 در يف اوزكفت و مهضعب ىلا نوربجملا رظنف ايوعرم اعزف تهبتناف
 فكلدولوم نيلع لدي .مانملا اذه .ريظعلا كلملا اهيا اولاق مث باوجلا

 كرذح لخف كيلع رهظيو هنيبو كنيب ةوادعلا عقن و كيبا نم

 يل سيل لاق نيربعملا مالك بيجع عمس املف مانملا اذه ببسب هنم

 افملع امبالا انربخا ام هل اولاقف بذكاذه ركل وقف هنم فاخا خا

 هللثيبا يواوس زبتجا و.:هيب ارصق .لخد و م ىو تقف انف

 ه:ديبع نم ىني دبع رماف رهشا ةعبس اهل الماح ةيراج نهيف لج رف

 اهاذخ اف اهاقرغو رعبلاىلا اهب ايضما و ةيرالا هذه اذخ مهل لاقو

 ابهيلا ارظنف اهاقرغي نا اداراو رحبلا ىلا اهب ابهذو اهدي نم

 ةيراجلا هذه قرغن ”يش يال ال اقف لامجلا و نسحلا ةعيدب اه الجرف

 اهاذخاق بيجع صيرعت يف اهب شيعنو ةباغلاىلا اه.نخأن امناو

 ىلا اهب اهج وتف راي للا نع ادعب ىتح يلايلو ام ايا راسو

 ايضقي نا ىلع مهيأ أر قغتا و راهنالا و رامثالا و راجشالا ةريفك ةباغ



 تقلا 20

 معو هتيب ىلاهما عمم | د رم :لخاو ةباغلا ىف بيرغ ىاوذ هي اكح

 افلتخا و كلبق لعفا انا لوقي اههنم لاخاو لكر اص و ايف مهضر غ

 اولمح و رهنويس اولسف نادودلا نم سان اههيلع علطف امهضعب عم

 اولازي مل و ناسعطلا و برعلا و لاتقلا مهنيب لتشا و رهضعب ىلع

 ثراص و نيعلا ةفرط نم عرسا يف امه ولتق ئتخ نيدبعلا نوبراخ#
 نم برشت و اه رامثا نم لكأت و ةباغلا ىف اه دح و روت ةيراجلا

 افيظن رمسا امالغ كعضو ئتح ةلاحلا ةذه ئلع لزت مل و انه راهنا

 اهبايث ضعب يف هتفلو هترس تعطق و هتبرغل بيرغلا هتمس و افيرظ

 نم هيف تناك ام ىلع داوفلاو بلقلا ةنيزح يه و هعضرت تراص و

 حابملا مالكلا نع تتكسف حابصلا دازرهش كرداو لالذلا و زعلا

 ةئامتسلا دعب نو رشعلاو ةسماخلا ةليللا تناك املف

 ةني رح ىهوةباغلا ىف ةميقم تراضةب راج ناديعسلاكلملا اهيا ىنغلب تلاق

 نزحعلا ةياغ نم اهيل لصحام عماش للآو عضرت تراصو داوفلاو بلقلا

 ةلالا كلت ىلع مايالا ضعب يف يش امنيبف اهت دحو نم فوخلا و

 شوحوو ءامريطو ساطغو يقارغزوو نوغلبو يكرك م مهلر يخ
 سو : : .

 عابسو بائذو هفتو ماعنلا خارفو شحورقبو نالزغ و بئناراو
 نق ”اهتباذ ةيراجاا او دجوف ةباغلا كلت يف نابرعلا ءالوه لخد مث

 كلاق ةينج وا ةيسنا تذا له اهل اولاقو اهنم اوبرقتف هعضرت اهرجحخ

 ليس اسادرم ةمسا ناكو مهريما ارملعاف برعلا ثاد اساي ةيسنأ

 اهورظن و ةيراجلا ىلا اولصو نئتخ نوداطدي ارلازي سلا
 اهرما نم كلملا بجعتف هرخآ ئلا هلوا نم اهل ىرجامب مهتملعاو



 هموتو د جام نب لمعلا عم بيرغلاتقوببرغ ما نم ليللا ميه كلوت ةياكح ؟ ع٠

 لولا اواصو ليتح نوداطضي اولاؤي ف 4ةىع ينبأ و هموق لع حاصو

 لجا نمراوج سمخ اهب لكوو لح“ اهدرف او اهذخاف ناطعق ىئب

 تلمعن اهعتاوو اهيلع لخد لقو اديدشابحخ اهيحا لقو ةمدغلا

 ريمالارجح ينرههو ًاِشن لتح ةيخا عم لباوقلا ىنيب ىبرتف ليللا

 نئلا امهولس كلذ نعبو امهتيدرما امهملعف هيقف ىلا اههملس: سادرم

 لك ىلع اقتانو هيلا ناجاتحبام املعت ئتح ةنس ةرشع سمخ الوكامف

 ميهس هوخا !ذكو سراف فلا لع لمح بيرغ ناكف يخأ| ىف عيد

 مهلكف برعلا عجشا هبرع تناكو ةريثك ءادعا سادر مل ناكو ليلا

 برعلا ءارما نم ريما ةراوج؛ ناك ورانب مهل ىلطصي ال ناسرف لاطبا

 مارك نم ةميرك بطخ لتو هقب دص وشو تبا ىب نا-سح هل لاقب

 ناطعت قلب لقي سادرم مهتلمج نمر هباحدا عيجج لوع لف همموق

 ظفعأ سراف ةثامعبرا ىرتو سراف ةثاممنا هموق نم هعدم لخاو باجاف

 ناكم نسحا يف هساجاو ءاقمتف ناسح يلا لدو تح راسو ميردلا

 هسرعب حرفو مئالولا مهل لمعو سرعلا لجال ناس رغلا لك تءاجو
 ىأر ههح نلا سدارم لصو املف مهل زا-_دم ىلا نابرعلا فرصناو

 «بلق فيجن راق الامش و انيمد امهيلص ماج رهطلا و نويحو رطم ىنيايتق

 لاقف ةهالسلاب ةاذضو در زااب عردتم وهو ببي رغ ةاقلتف يلا لخدو

 هموقو لجام نب لمعلا انيلع ريش لاق بيرغاي لاعأ| !اذه ام سادرم

 سادرم رهمالا نا ةعقولا ةله يف نييسيبلا ناكو سراف ةقايسنيجا يف

 لمعلا اهب عمسف اهنم نسحا ىئارلا ىأر ام ةيههم ىمست تنب هل ناك

 بطخو سادرم يلا هجوتو سراف ةثامسوخ يف بكرف ناهبن ينب ديس



 معا «هوتو فجام نب لمحل بيرغ ىلتق ةياكح

 باغ لتح اسادرم كصحري لمعلا راصف ايئاخ هدرو هلبقيأ اذ ةي دهم

 ةعامج لتقف ناط## ىنب نلِع رجم و هلاطبا ىف كرف ناسح .همالعو

 ةوخاو بيرغ ناكو 0 لاطب الا ةيقب برضو .ناسرفلا نم

 فصتنا ئتح اعجرامف صنقلاو فيصال اجرخو لايخ ةئام ىف ابكرلق

 تاني او فخاو هيفامو ىحلا اكلم هموق و لمعلا دج وف راهنلا

 بيرغ رظناملف# يبسلا مماهتاسو سادرم تنب ةيدهم لخاو يحلا

 لاقو ليللا ميهس هيخا ئلع حاص و باوصلا نع باغ لاحلا !ذه ىلا

 ةزاايم ولا و بيو قفا كيج اورذخا نطير اميصق شلوخال]

 نئملع سراف .ةثاملاب بيرغو ريهس نمسا * ميرعأا و يبسلا لجوال و

 ىقسيو سرورلا لصح# راصو اظيغ الا بيرغ ددؤي نو ءادع الا

 ةي دهم ىلا رظن و لمعلا لصو ىتح اس وك نونملا .نم لااطبالا

 ءاج امف هلق ةداوج نعو هنعط و لمعلا ىلع لل مخ ةيبسم ئقلو

 بيرغ صلخو نوق ابلا مؤهناو ءادعالا رثكا .لتق يتح رضعلا!تقو

 نشني وهو هحمز ىلع لمعلا سأرو ثويبلا ىلا عجررو ىبسلا

 حيالا كينييشتيش يبيض سيره فيس للا اج

 مالطا 6 و ءمهس همم 2 م هرب 86ه سو سرس

 يل ايخ نم عزفت ضرالا نجو لاجملا مدي يف كقول ال

 6م - 6 م72 <65 204 كي 8990 نم ا ل معو ه هس

 عر عع نم ةينملا تردابت 5 ا اذا فيس ىلو

 م م - ومع 6

 ل لما 5 8 انص هيف :اوري ام ايت اذا ل بل :

 ان - 12-_--_ ل مخمضخيروخو را لآ" ١ لل هه سم م ري

 7 اجر كرأق اذا ليسا الو عزب موش 5 عيبجش ل سبيد رغلاب لوع داو

 نئاتقلا ,ظنو سا ادرم لض و ىتح ةرعسش نم بيب رغ غرت ايف

 ىحلل ينم ام حيم ةريخا و ةمال-_سلاب ءانض و بيب رغ ةاذاسف هيلق

 نسوا



 بيرغ لتقل سادرم ةدارا ةياكح مرعم

 فكيف ةيبرتلا نسيواغي لم لاقو لف ام لئاع سدارم ةركشف هبايغ لعب

 راصو هلوح لاجرلا تفتوو هقدارس يف سادرم لزنو بيرغ اي
 ماس ام بيرغ .الول انريما اي نولوقيو بيرغ ىلع نونفي ىحلا لشا

 داز رهش ةلكر طرأ ان[ ببعفااضا يبلع سادرم هركشف حلا نم لغا

 ناين يي باي عل د ا للا مالكا نعي تدكسقا.ح.ابصلا

 ةئامتسلا دعب نو رشعل او ةمراسلا ةليللا تناكاملف

 لبتاو هيح ئلا عجرامل ام ادرم ناديعسلا كلملا اهيا ينغلب تلق

 رظن *املو هلعف ىلع سادرم ةركشف بيرغ ىلع اونثا هلاجر هيلع
 م اهسب ايي رغ تمرف هلتتو هنم اهصلخ ةي لهم ىبس نيعلا بيرغ

 قشعلا ىف قرغو اه اسني ال هبلق راص و اه اوشه كرش قف عتوف اهظعل

 راصو © ماعط الو بارشب فتلي مل و مانملا ديذل هتراف و مارغلا و

 راهنلا رخآ عجريو راعش الا دشني و لابجلا نفخ طينو ةداوج ضكري

 عاشف هباد<١ ضعبل هرس نئشف اف * مايهلا و قشعلا راث أ هيلع حال نلق و

 دعقو ماقو فعرو قربف س دارم ىلا لصو ىتح هعيمج يحلا ىف
 دالوا ىب رب نم ءازج اذه لقو رمقلاو سمشلا بسورخ) و رخث و

 يلع ةاجيرراخجما منا رث .عراعلا ىنبكر امي رغلتنا مل نا نك و انزلا

 هنا ريما اي هل لاقن هيلع ةراس رهظاو بيرغ لتق يف هفوت ال1

 ىلع هلعج اف هلتق نم كب ال ناكناف يبسلا نم كتنب صلخ سه الاب

 هلتق يف ةليح يلربد سادرم لاقن # كيف دحا كيال يتح كويغ 59

 ديصلا ىلا جررذ؛ ىتح هدصرا ريما اي لاقف # كنم الا هلتق فرعا اهف

 ينويفاقزاع ويقزاغملاب قلق هطيزمكازولا لابخب ا ةكاماب كعم لخرو .صيقلاو



 مرع م دجام نب لمعلا خا دنع ةموقو سادرمرسا ةياكح

 هبقرب ل .زؤ نبا كبر ف لتق ئالع 211 عل امه

 به لذ هرسو ةيدوالا ىف دعب لق و داطضيل بيرغ جرخ ىتح

 ديصلا نم مجري ىتح هقي زر طيف بيرغل اونمكو ساجن الا هناس رغب

 راجش الا نيب نونم اك هموقو سادرم اهنيبف © ةلتقيل هيلع نوج رديف

 نوتس ماين اولتقف مهيلع اومجشف ةقل ان دمفقتلا نم هن اوشمخا اذا و

 لتق امل هنا كلذ ف ببنلا ناكو * اس ادرم اوفتكو نوعشتلا او رساو

 اولصو ىتح رهتميزه يف او !ازي ملو نوقاملا مزهنا هنوقو لمعلا

 راتخاو ه«ةقل امعلا مج و هتم ارق تماقف ىرجامب ةوهلعاو «يخا نا

 4ح> ولو اعا ارذ نوسومخ ا دحاذوو َّ( لو ُّط سراف هذ اكييسيهت 2

 املف © يرجح امن ريتيب يرجو هل اطبا ووش سادرمب مقوف هيخا راث بلطل

 لاقو ةحارل اب مهرماو هموق و لمعلا خا لزن هموق و اسادرم اورسا

 سادرم لئلع اوظفتح اف راذلا كحل انجلغ تنوش مانص الا نإ موق و

 هحور ساد رم رظنف ةملتت عنا ميهلتا و مهب يضمها ىتح هفوقو

 موقلا تمانو ىغغبلا ء ازج اذه لاق و لعفام نلع ا

 الأوسع اف هلك لسنا تتمش الو كاذب تش ال هل تلاق و هي دب

 عيام 1و 2#انتَع الاو ىيبسلا نم ل بيب رغ و كثنا

 لاقق كيري وهو اسراف نيدمخو ةئام يف بك كابا: نا"ظلاي

 اماللظ ه4حو يف مام )ارا مالكلا د1 مودل اه1ف نإ 0 اوما صامل م 5 مامض رض اك ع / >



 رمسالا نم هموقو.س ادرم بيرغ كف ةياكح مرعع

 هؤقلا هيف اذاطضير ينزل #ناكملا«نلط زو .هداوج -بكربو .هبرح: ملأ بلو

 للشه يخا اي لاقو هيلع راسو هيلا مدقتف اريغك أيش داطصا: ةَدِجْؤف

 كتيأو :ينااالا كلذ نم مباع هللاو بيرغ لاقف ينماعتالو حرسق

 مث يبا نم كرذح فخ يخااي ريهس لاقن © كتحار تدصقف احورجم

 دادي هو او ياتو ا هبا زف جوخ لاو. يردن لاب نكح
 نينلاط ريهس و بيرغ عجرو ةرحن يف :ديك يمري هللا بي رغ هل لاق

 يداولا الص و .ىتحليخلا روهظ يلع اراسو ءاسملاامهيلع ئسماف رايدلا

 اي ميهس لاقف « ليللا مالظ يف ليخلا ليهص اعمس و موقلا هيف يذلا

 *# يداولا اذه نعانب نتف يداولا اذه يف نونماك هموقو يبا اذه يخا

 ٍفِت هل, لاقو هيخال هماجل ىقلاو :ةداوج نع لزن لق بيغ ناكو

 مضدجب .ىلف موقلا يأر ئتح بيرغ راس و * كيلا دوعا نئتح بكناكم

 * انضرا ىف الا هات إم نولوقيو اسادرم نوركذي مهعمسو  مهيح نم
 حوراءام ةب دهم ةويحو لاقن مهعم طوبرم همع اسادرم نا فرعف

 نئستح سدارم ىلع شتفغي لزي ملو اهيلع شوغا الو اهابا صلخا ىنح

 يمع اي. ىتمالس هل لاق و هبناج) لدعقف لابحلا ىف طوبرم وشهو هب عقو

 اي لاقو «لقع جرخ ابي رغ سادرم رظن املف » لاقتع الا و لذلا اذه نم

 فتصلخ اذا بيرغ هل لاقف ةيبرتلا ىعب ينصلخن كتروج يفانا ينلو

 لوط ىلغ كل ي ره لقتعا ام ىجو يدلو اي هل لاقن» ةيدهم ينيطعت

 ممهس فكدلو ناف ليغلا وحن ضما هل لاقو هلحف نامزلا

 هةيفالسل,اب ءانهو هب. حرفف ميهس ةدلو ىلا لصو ,نتح سدارم لسنا كلذ

 نلتنعت لا اميره

 راضو اسراف ى مغستلا لح لىتح بحاو لعد !دحاو لعلم بيب رغ لزب مار

 لاقو لوما و دلعلا مد لا بي رغ "لسرا و انعالا ى ءا ليعي 2



 مع ْ 5 يا مسا ظ

 ةدحاو ايفا قزم لأ دم داس اطغا هل اب حاصو كاف

 هح الساوفطخغف مهبل عامج# لق م وقلاناءادع الل ليخت ئتد لابجلا مهب رواجف
4 

 حابملا مالكلا نع تتكسفحابصلا داز رهش كرداو مهضعب يف اوعقو و اعيمج

 مهم انم نم اوهبتنا امل موقلا ناديعسلا ىلملا اهيا يفغلب: تلاق

 نيس ليخت ناطحت لأ اي نولوقيو نوحمصي هموقو ابيرغ اركض

 *# الدق مهضعب يف اوعتو و مهح الس ارلمدت رهيلع اومجه ناطست لأ

 نا ىلا اضعب مهضعب نولتقي ءادعالا لد ماو هموق و بيرغ رخأتف

 وادعالا ةيقب ىلع الطب نوعستلاو سادرمو بي رغ لمحف «راهنلا علط

 ةدراشل دعا ناطدت ونب ذلخاو *© نوق ابلا مزهناو ةلمج مهنم اولتقف

 صلخ «نثا سدارم قدص امو مهيح ىلا اوهجوت و ةئيهملا ددعلاو

 نوميقملا ره اقالف مهيح ىلا ارلصو ئتح نيرئاساولازي ماو ف ادعالا نم
 تءّمجتجاو هتميخ يف بيرغ لزنو ٠ مهمايخيف اوازنو ىهتم السب اوخزف و

 بي رغ ىلا سدارم رظن املف © راغضلاز رابكلا ءايحو يعلا بابش هيلع

 لق لاقو هنتريشع ىلا كفتلاو لوالا نم رثكا هضغب هلوح بابشلا و

 يفو لوح ءالوش 'عامتجا الا ىنمغ امو يباق يف بيرغ ضغب داز

 ردقي الام هنم بلطا رهما اي ريشملا هل لاقت © هي لهم ىنم بلطي دغ

 برعلا ترادو هتبدرم يف سلجن حابصلا ىلا تابو سدارم ح رفف هيلع
 ضرالا لبقو س دارم لولع لبق افهلوح بابشلاو هلاجرب بيرغ و اجو هلوح

 لق معاي بي رغ لاقن © هبنجب هسلجا و هيل | ماقوهب حرفف هيدي نيب

 ىدملا لوط نلع كل يه يداو اي سدارم لاقن © «زجتاف !دغ و ىنتدعو



 سادرم هنم بلطو سادرم تنب ةيدهمل بيرغ بملط ةياكح 2 معد

 ريغا نئتح تمغام بلطا م اي بيرهغ لاقف لاملا ليلق تنا نكلو

 ”ىجاو مهندا دم يف كولملا ىلعو ,هنط اوم يف برعلا ءارما لولع

 عيجج# تذل ينا يدلو اي سدارم لاقف © ىنيقف اعلا 100 لامي 51

 ىنع فشكي و يراث يلذخ أي نمل الا ةيدهم يطعا ال ينا مانص الا

 ريسا ئتح كولملا نم ىنم دنع لراث مع ب »9 لق بيرغ لاقف * يراع

 لطب كلويل ناك لق يدل واي سدارم لاقن .« هسار ىلع هت رسكا و هيلا

 دا ووىلا داو نمراسف صخقلاو يصلا بمطل لطب ةثام يف جرخ' لاطب الا نم

 ثيش نب ماح رصق ءراهز الايدا و ىلا لص وئتح لامجلا نيب فعب دقو
 لدوط دوسا لجر هيف نكاشس يفلو اي ناكملا كلذ و © زلخ نب دادش نب

 لتاقي و. ضرالا نم ةرجشلا ماتقوف راجش ال اب لتاقي اعارذ نوعبس هلوط

 زابجلا اذه هيلع جارخ يداولا كلذ ىلا يدلو لصو املف » اهب

 نقم انوا ردبتحا اوتا "لاطبا ةغلث .الا اس امف سراف ةئاملا و وه هكلهان
 اناو هيلع انررق ان ثن هلاتقل كرسو لاطب الا تعيميدف © ىرج أمب

 « يلاعت هللا نوعب كدل و راث ذنخ اأو قالمعلا اذه ىلا ريسا انا رع اي
 و

 اهلظأت ذل الاوما و رثاخذ ىزم منخل 4 تثرفظ نا بيروغ اي سادرم لاق

 يف رهساو ىمبلق ىوقب لغح جاو زااب ىل كللهشا بيرغ لاقف « نارين

 ناحرف وشو ببرغ فرصنا و ىلا رابك بدهشأو فرتعاف ىثزر بلاط

 يدلو اي هل تلاقن * 4 يداعب اه ربخاو هما ئلع لخد و لامأللا غوابب

 نوما اهننلادولا لاير ربسلا ١ كل نا يبن زم و: نكضعبي .اسادرم, نا ملعا

 ىمااي بيرغ لاق * نيالا اذه رايد نم لحرا 7 كف ين لأ لَضَح

 027 تحسم



 مرعب  هرمع نمش لي يلع همال ماو .لوغلا نادعش لتقل بيرغرغس ةياكح
 نس نيعبراو ةثامغلت

 حابدلا مبصا لوتخ بيرغ تابو يودع رهتاو يملا خابا تح ىلدرا ال
 اوناكو' بابشلا هباحصإ لبقا ئتح ةداوج بكر اوف حالو ةرونب ءاضاو

 بيرغ ىلع اوحاص و حالسلا يف نوقراغ مش و دادنث سراف اتئام

 مسهب بيرغ حرغف كقيرط: يف كسناؤن و كنواعن انب رس هل اولاقو

 راسن © ىباحصا اي اوريس مهل لاق و اريخ اذء هللا سك زج مهل لاقو

 لبج تا ءاسملا لثع اولزن رث موي يناث و: موي لوا :هباحصاب تير
 ئتح لبجلا كلذ يف ىشوتي بيرغ باغف * رهل ريخ ىلع اوقلعو عماش

 اذمش لجوف راغملا ردص ىلا بيرغ راسف روث هنم علطف راغم للا لصو

 اب زامو“اعينيغ .اًيظع-ةايبتاحب « "دل نييعب زا ةبس ةثاؤشلت معلا نمراغل

 لاقف © هتقلخ ياعم و هاه دولا كلذ ىلا بيرغ رظف املف 5200

 كلملا نود راجحالا نودبعي ىنينلا يدلو ايرافكلا نم فكن 6 نيبشلا هل

 مالك بيرغ عمس املف * راودلا كلفلا و َراَهنلا و لهللا قلاخ رابجلا

 ةدبعا ئتح برلا اذه نوكي نيا مش اي لاق و هصئارف تدعترا عيشلا

 دحا ةرظني ال رواجا برلا اذه يدلو اي يبغا لاق * .هتيرزب نئامتاو

 يف رضاح وه و ىلع الا رظنملاب وش و ىري الو ئريوه.و ايندلا ىف

 سنالا ىبح نامزلاربدم و ناوكالا نوكم و هعناص راثأب ناكم لك
 هعاطا نمف باوصلا ىي رط ىلا ىلخلا ةيادهل ءايبنالا ثعب و ناجلا و

 نم لوغي امف رع اي بيرغ لاقن +رادلا هلخدا هاصع نمو ةنجا١ هلخدا

 ينبااي خيشلا لاق *ريدق ”يش .لك ىلع وه يذلا ريظعلا برلا اذه دبعي

 ايمن ىهيلا هللا لمراف اورفكف دالبلا ىف اوغط ىنيذلا داع موق نم ينا

 ةعامج عم تنمأ انا تنكو رمقعلا سيرلاب ركلهاف ةربّزكت دوه همسا

 رهل ىرجام و دومث موق ثرضح و © باذعلا نم انملسف يسوق نم



 خوش لي ئاع همالساو لوغلا نا دعس لتقل بيرغرغس ةياكح معد

 قييلعلا ميشاربا همسا اهبن علاص دعب نلاعت هللا لسرا و علاص مهيبن عمم

 اردمأ نيذلا يموق ثام و ىرجام هعم هل ىرج و ناعنك نب دورمن ىلا

 © بستحاال ثريح نم ىنفزري ليلاعت هللاو راغملا اذهيف هللا دبعا تثردصف

 «اناسلو ايلق بي رغ يلا هللا ليلخ ميضاربا هللا الا هلاال لتقل لاق

 ايف هيلع مث ناميالا و مالسالا ةوالح كبلق يف تتبث بشلا هل لاقف

 *بي رغ ىممسا لاق كمسا ام هل لاق و فحصلا نم ايش و ضئارفلا نم

 هرخأ ىلا هلوا نم ىرج ام هل ىكحن بيرغ اي لصقت نيا و نيشلا هل لاق

 دا اكردا نوب يقطر, نق ءاج ,يزلا لبجلا لوغ_ثيذمب ىلا لصو :لوتح

 مييسسسملا مالكلا نع تتكسف .حايصلا
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 ةثامتسلا لعب نورشعلاو ةنماثلا ةليللا تناكاملذ

 عيمج زميشلل نكي ملساء امل ابيرغ نا ديعسلا كلملا اهيا ينغلب تلاق

 للبسسهجلا لوغ ثيدح ىلا لصو ئتح ةرخآ ىلا هلوا نم هل ىرجام

 ىلاريست لىتح نونج“ ىتنا لض بيرغ 5 هل لاق دلع ةيملط يف ءاج يذلا

 اي نميشلا هل لاقف ©سراف اتئام يعم يالوم اي هل لاقن كدحو لبجلا لوغ

 لوغلا همسا .ناف هيلع ردقت ام سراف فالآ ةرشع كعم ناك ولو بيرغ

 ينكنش ةوبا و ماح دالوا نم وه و ةمال_سلا هللا لسن .سانلا لكأي

 ناكف * لوغلا نا فعس ةامس و هفلخ نقو هب ىمس و كنهلا رمع يذزلا

 ةاهنف مدا ىبا الا لوكأم هلام !ديرم اناطيغ و !دينع ارابج ييللو:.أاي

 كلذ دعب ةوبا ةدرطق نايغطلا ىفدازو ىهتنا امف كلذ ىع هتوم لبق ةوبا

 ضرالا «له نا ءاجذ و ريدم بعتو بورد لعد للانهلا دؤأب نم ةأفن و



 مو .٠  همالساو بنر ةلابم ريوس لوصو ةياكح

 يئاجلاو مئارلا ىلع قرطلا عطقي راص و اهييف نكس واهب نصحت و
 دادش طالغ دالوا ةسمخ# قزر و © يداولا !ذهب هنكسم .ىلا مجري و

 و اليخ و مئانغ و الاوما عمج دق و لطب فلا ىلع رهدحا لم#

 لأساف هنم كيلع' فئاخ اناو يداولا تكدس لق امهذدغو ارقد و الامجو

 رافكلا نيلع تلمحاذاف * فيحوتلا ةملكب هيلع كرصني .نا ىلاعت هللا

 ادوماع ابيرغ ىطعا عيشلا نا مث ه رنك نم 'لّذخت اهنافربكا هللا .لقف

 هتاقلح تنط هلماح ةزه اذا تاقلح رشع هيفو للطر ةثام هنزو دالوب نم

 مضرعو عرذا ةنلث هلوط ةقعاص نم ارهوجم افيس ةاطعإو © دعرلا لثم
ُ : 
 اسرتو اعرد هاظعاو #* ىيفصن اهرق ةرخم هب برض اذا رابشا ةقلث

 بيرغج رخف * مالسالا مهملع ضرعا و كموق ىلا رس هل: لاقو اذحصم و

 * مالسلاب هرقلتف هموق ىلا لصو ئتح راسو مالسال اب ناحرف وه و
 «ةرخأ نلا هلوا نم هل ىرجام عيمج رهل ىكعف انع ىأأطبا ام هلاولاق و

 بيرغ بكرف * جامصلا ىلا اوناب و اعيمج اوملساف مالسالا هيلع ضرهو
 انا.« هموق ىلا لضو. نتج زاسو ج رخو: هعذوف هعدري جيجل لتإو
 لمعت * رصبلا قامأ ريغ هنم رهظي مل سطاغ نيرا ىف وش و سراغب

 ىتشيمر آلا و برعلا ةعاطت اي كيلع ام علخا هل لاق م بيرغ .نلع

 بيذيو دولوملا بهشي برح مهنمب ىرجو هيلع بيرغ لمعت * بطعلاب

 ليللا ريهس وه اذاف عقربلا يودبلا فشاف © دوملجلا رجلا هلوه نم

 كلذ ىلا هنايتا و هجو وخ ببسو * سادرم نبا هما نم بيرغ وخا

 عجر املف # ابئاغ ريهس ناك لبجلا لوغ ىلا راس امل ابيرغ نا نحدملا

 ببس ىع اهلأسف ىكبت اه لجرف هما ىلع لخ دف ابيرغ رظني ىل
 زيد رتظطولا تدفن اههام ٠ لمعت امدن« هيا رجس نويبع ىرجامب هتربخاق اهثاكب

 ىرج و هييخا ىلا لصو .ئتح راس و ةداوج بارو هبرح ةلأ سبلف

 ىو 9



 عدرسار اوتو عم لوغلا نادعس ءانبا ةيراحم ةياكح مهو

 بيرغ دنع لوغلا نادعس عم

 ناديملا ىف كعم يتقبط تفرنع ىئتح هل لاق اذه ىلع كلمح ام

 ميه لا اراس و .* ناعطلا و. برضلا .ىف يردق و

 رظن املف, #* يداولا ىلع اوفرشا ةرشأ# نيتمن .نيرئاس :ارلازي.رل و٠ لسان مالسالا

 « ةمينغلا ةذهب ينوتئاو اوبرا يدالوا اي لاق موقلا رابغ لبجلا لوغ

 ةقلامعلا ةسمخلا بيرغ أ املف ره وحن اوراس و ةسمخلا تبكرت

 *نوديرت امو 57 بس م 0 اومجض لق

 يوب انمبا لا ماوس ى ىتح أضعب مكضعب اوفتك و م ؟لويخ نع اولزنا

 عموم املاق * ايم دأ 5 ام اليوط ص 11

 تكف ليتح دول املاء وهو نواف نئاع لوح مالكلا اذه بيبرغ

 دومعلاب بيرغ هبرضن#* نودلف شه دناذ فصاقلا دعرلا لثم هتاقلح

 لختلا لغم طقسف هناتكا نيب تعقو لق.و ةفيفخ هتبرض تناكو
 ١ . : وص

 ره اخا هتوخا ىأر املف © ةرقبلا لثم ةوبح» و البحهتبقر يف اوعض و

 ىتةح ايراهرف سماخلاو + ةعبرا بف اف بي رغ ىلع اولمح اريسا

 مهرسا هل لاقف فكتوخا نياو كارو م ةوبا هل لاقف هيبا لع لخد

 مالك لبجلا لوغ ممع املف © اعارذ نوعبرا هل وط ةراذع طخ ام يبص

 نسلعلا ل لن هنا رث © ةكرب نم مكيف سمشلا تحرط ال :لاق هنبا

 0 ابد و د اعلا 5

 ترين هن موقلا. ىلع لمحو بسر

 لئلع افرشا ى دح اراسو هنبا هعبثو هتغج

 رشهف ة _جشل اب

 حيز



 مها مهم الساو بيرغ كنار هك ادبا جنم قوغلا:نزالققتإرس ا ةياكح

 ىيحتاروو :اههنض اون توسل ؛هي رادو ربع ةيراض لمحو * لاجر ةسمخ

 ميهصه لع .ضقناو ةكي نم ةرجشلا ىمرو لوسغلا بضغف ةيلاخ
 هيخا ىلا بيرغ رظن املف * روفصعلا قش ابلا فطخ# ام لثم هفطخف

 دمح#و ليلغلا ريض اربا ةاج اي ربكا هللا لاقو حاص لوغلا لب يفوشو

 تتكسف حابصلا داز رهش كرداو نام و هيلع هللا ىلص

 نجا سس: يس يس ع ولا(: ةولكلا فز

 ةئايتسلا لعب نوزشعلاو ةعماتلا ةليالاتيناكاملف

 روسا وهو هاخا رظن امل ابيرغ ناديعسلا كىلملا اهيا ىنغلب تلاق

 8-7 ققحلا ميش اربا هاج اي ربكأ هللا لاق و حاص لوغلا 57

 ةراهخلا لهو نجلا انزهينيرلا هماوتا هوو ماس و هيلع هللا يلص

 دوماعلاب لوغلا بي رغ برض وربكا هللا حاس و هتاسقلح تنطف

 ه هيلو نم ميهس تافناو هيلع ايشغم ضرالاىنعقوف هعالضا فص ىنلغ

 ىلوريسا وهو هنب | ةرظن املف © ليقم فتكم وهو آلا لوغلا قافا امف

 عتون هفاتك ١ نيب دوماعلاب هبرض يش هفلخ ةداوج بيبرغ قاسف ايراه

 بوبي لاسماب مهوقث واو هيب او هتوخا كنع هفتكف ةداوج نع

 ان الم ةودج رف نصعلا ىلا اونصو ىتح اوراسو * لامجلا لغم

 نيطوبرم يمج“ءا يتئامو اغلا او دج ووفحتلا و لاومالاو تاروخلاب

 نب صاصل هلصا ناكو لبجلا :لوغ يسرك نئلع بيرغلدعقف * نيديقم

 هباححا|فقو و .ةنيمي ىلع ةاخا اميهس فقواوداع ني دادش نب ثيش

 فيك هل لاق و لبجأا لوغ راضحاب رما كلذ دعب و # ةرسيمو ةذميه

 لابخلاو لذلا نم لاح يبتايف يديس اي هل لاقن نوعلم اي كحور تيأر

 نافيرا بي رغ لاقن * لامجلا لثم لابخلا ىف نوطوبرم يدالؤاو انا



 روباس ىكلملا ةنباجاترخ مم هبي غ ناقالم ةياكح مه(

 قلاخ مالعلا كلملا انيقات و مالسالا نيد وهو ىتيد ين .اولخدت

 اورقتو نايدلا .ىلملا ره الا هلأ ال“يغ لك قلاخو مالظلاو ءاانيضلا

 نسخ و ةدالواو لبجلا لوف ملس اف © مالسلا هيلع ريهاربا ليلخلا ةوبعب

 لبقا و لوغلا نا..رعس يكبف «طابرلا نم رهولعف مهل رماف مهمالسا

 عنم اوفقوف كلذ نم رهعنمف ؟دالوا كلذكو اهلبقي بيرغ مادقا نله

 نأش ام لاقف يالوم اي كيبل لاقف نا دعس اي بيرغ لاقف * نيفثاولا

 اوسيل و رنجعلا دالب نم يديص اذه انالوم اي لاقف ماجعالا ءالوش

 روباس قكحلا تمم يدين (ي لاق رهعم نمو بيرغ ناق * رهدحو

 املف * زامقالا نهن 6 ةيراج ةثام اهعم و جاترخف اهوسا و رج علا: كلم

 لاقف * ءالوه ىلإ تلصو فيك لاق و بجحت نا دعس مالكب يرغ عوس

 يف اندج و امف يديبع .نم لديبع ةسمخ و يدالزا و انا تحرس ريما اي

 دالب ىفالا:انحورر اندج و امف رافقلا م يراربلا ىف انرفتف !ديض انقيرط

 انل تحالف * نيبّئاخ عجرنالو اه لخأن ةمينغ ىلع رودن نعنو رهيعلا

 لاقو داع مث ةعاس باغف ةقيقعلا فرعيل انديبع نم !فبع انلسراف ةربغ

 كرستلا و رجعلا كلم روباس كلملا تنب جاترخف ةكلملا هذه يالوم اي

 ريغلاب تثراشب دبعلل تاقف * نئمرئاس 1 هو سراف اغلا اهعضو ,ليدللاو

 ىلع يدالوا و انا تلمح مث * 0 هله نم مظعا ةسمينغ نسيلف

 ثنب انمفغ و.ىنيتئام و افلا انرساو سراف ةثامغلت مهنم انلتقف ماجعالا

 * نصحلا |فه ىلا مهب انمج و لاومالاو فحتلا نم اهيعم ام و روباس

 ةيصعم جاترخف ةكلملاب تلعف له لاق نا دعس مالك بيرغ عمش اهلف

 بيزغ لاقن. «: هيف تلخند ي للان يدلا اذهىتح زو ىكسأر ةويحو ال لاق

 درج# نا دبال و اينبلا ؛كلم ااهابا نال نادعس اي انس تلعف لق

 بقاوعلاي ردي. ال نمو * اهوذخا ىنيذلا رايد برخ# و اهف ملل ركاسعلا

 0 و



 شو روباس كىلملا ةنبا جات ر خف عم بي رغ تاتالم ةياكح

 تدرنا لق لاقن * نادعس اي ةيراجأا هذه نياو بحاصب هل رهدلا ام

 ماقنف ةعاط و اعمس لاقف اهناكم ينرا لاقف اهيراوج و يه ارضق اهل

 د جاترخت ةكاملا رد ىلا الصو لىتح نايشمب لوغلا نا لحعش و بنيرغ

 بيرغ اهرظن املذ * لالدلاو. زعلا لعب يكبت ةليلذ ةنيزح اها لجوف

 جاترخ* ترظن و * مولغلا عيمسلا هللا يلطخي بيرق هنم رمقعلا نا نظ

 هل فهشت .ةينبعت ىيب سولت ةعاجشلا وا كيدنص اسراف هتدجروف بيرغ ىلا

 تلاق و هيلجر ليلع ثبكلا هيت دعب و هيدد تالبق و هل تءداقف # هيلع ال

 ةفئاخ اناف لوغلا اذه نم ينرجاف كتريج يق انا نامزلا لطب اي. هل

 لاقف * كيراوج مدخا ينذخف ىنطأي كلذ دعب و ىتراكب ليزي نا

 جاكرتا نا حتعلا ا ماجعالا لل بيرغ رماف ءاقثرالا زع و
 ئتحرافغقلا و يراربلا ةذه نلا كرصق نم كجرخا يذلا ام اهل لاق و

 دالبو هتكلمم لها و يبا نا يالوم اي هل تلاقن * قيرطلا عاطق فىنخا

 سوجملا تانب غءيف عمتجا ديع لك يف و رانلا ريد همسا ريد انتكلهمت

 اره دالب ىلا نودوعي مث رهديع ةدم ارهش هين نومهقي و رانلا دابعو
 سراف ىفلا ىبا يعم لسرا و ةداعلا ىملع يزاوج و انا تجرخف

 انسبحو ىقاملا رسا و انضعب لتقف لوغلا !له انيلع جرخأ © يننوظفح#

 بئاون هللا كافك ناعجشلا لطب اي ىرج ام اذه و نصعلا !ذه يف

 كرع لحم و كرصق ىلا كلصوا اناف يفاخت ال بيرغ لاقف © نامزلا

 اهماركأب رما و اه دنع نم جرخ مث © هيلجرو هيدي تلبتو 4 تعدف

 نيتعكر للص و اضوتو ماقن حابصلا جيبصا لنئتح ةليللا فكلت تاب و

 ةدالوا و .لوسغلا !ذكو مالسلا هيلع مههاربا ليلخلا انيبا ةلم نئلع



 - راهز الا يداو نلا ج اترخف عم بيرغ حا اور ةراكح م” ةرع

 نا ىعس ىلا بيرغ كتفتلا مث.« ؛هفلخ اولض. هلك بيزرغ ةعامج و

 »* يالوم اب معن لاق راهزالا يداو اع ينجرغت اما نا دعس اي هل لاقو

 اهيراوجو جاترخن ةكلملاو هموقو بيرغ و ةدالوا و نادغس ماقف

 اوكبطي و اوحبذي نا هيراوج و ةديبع نادعس رماف عيمجلا جرخو

 اراهطاو © ناونص ريغو انا ونص أاعب لل ًايش دجو 7 د الا يداو ىلا

 يرمقلاو » ناعاالا ماغناب عجري رازهلاو * ناصغالا قلع ناحلالاب درغت

 تتكسف حابصلا داز رهش كردا و#* نمحزلا ةقلخ ةنكمالا هتوصب الم لق

 اا ا يي ا ع ع لا يدلل نع

 ةئامتسلا لعب نيثلثلل ةيفوملا ةليللا تناك املف

 لوغلاو هموق و'وه هجوت امل ابيرغ نا بيعسلا:كلملا اهيا ينغلب تلاق

 يرمقلا اهتلمج نم و © رويطلا هيف ئأر راهزالا ىداو ىلا همهوقو

 هناسنالاكهتوصض نسحب درغي لبلبلاو * نمحرلا ةقلخ ةنكمالا هتوصب”الم

 * ناسنالا ريمي هتوصب ىحضا تخافلاو © ناسللا هفصو نعل كير ورعشلاو

 ةهكاف لك نم ةرمغملا راجشالا و * ناسل عصفاب ةردلا هبواجت قوطملاؤ

 يروفاكو يزول شمشملاو * نانفالا ىلعولحو ضماد نامرلاو * ناجوز

 ةنأك ينرانلاو 8 نابلا ناصغا ةراجشاب طلتخ# قوقربلاو * ناسارخز ولو

 * نافرق لكل ءاود نوميللاو *ناصغالا هب تلام ذابكلاو * نارينلا ىلءاشم

 عنص زفصا و رمحا همائلع رابلاو * ناقريلا ةلع نم يفغي ضماحلا و

 © نا هلولا رعاشلا لوقي ناكملا اذه لغم يخبو ا هللا
 ص وسو و - ه سوه ررتامر رولا رب 691غ. . ىو اهنا

 راحم الا يف ناهل ولا 4 امشي 00 لعب ةردوطظ منرت اذاو



 لق نإ روباس كلملا هيبا ىلا جان ركن مم بي رغرفس ةياكح

 م م6 0 وه هه واومر

 80 مز هيك امو رع هتاَسْفَت يف سو درفلا هناكف

 جاترخأ ق دارس هيف اوبصني نا رماف يداولا ا|لنه استبي ه بجع اف

 بيرغ لعق و © رخافلا شرفلاب هوشرف و راجشالا نيب ةوبصنف ةيو رسكلا
 لاق نادعس اي بيب رغ 052 اوذتك | لتتح اولك اف ماعطلا لحنا

 يب رهض يلخنع م رمكلا نم" يش كرىللنع لض لاق يالرم اي كيبل

 لكيبيعلا نم ةر تشع لس راف ةنمم يشب انتثا 5-5 نبل قيتعل اب 2 6

 برطو اوبرطو او فلتسا و اوبرش و اواك اف ريثك يشب رمخلا نم اواجن
 7 دمام لا انامل كح نإ ا ل "7 بيب رغ

 نمت مارق نيت يمك فيري وسو مَ تكد
 0 زو ا 1

 ُبيرغ نامزلا فيرصت نكلو يتداراب مكتقر اق ام هللا
 و 2 نيك ه ور هل تا ا 5-2-7-0

 بيكو فن كيم يناو مكولع ةيحعا فلاو مهر أإابستو مالس

 ىلا اوعجر مث مايا ةفلث نوجرغتيو نوبرشي و نولك أي اولازب ملو
 ةلام كعم لخ هل لاقف رضعف هيخا رمهسب بي رغ اعدو * ىنصعلا

 ىلا مهب تأف نادطحت ينب كموقو كماو كيبا ىلارسو سراف

 ةكلملاب رييعلا دالب ىلا ريسا انا و * نامزلا ةيقب هيف اوشيعيل ناكملا اذه
 نصحلا اذه يف ك دال واو ثنا متا نا فعس اي تناو © اهيبا ىلا ياترخف

 هل لاق * ريعلا دالب ىلا فكعم ينزخأت مل ملو هل لاق كيلا دوعن تح

 لكا فكيلع هنيع تعقو ناو رديعلا كلم روب اس تدب ثرسا ىنال

 قييم كلذ رجاله تضل« هيض ل ضر

 كسأر ا يالوم اي لاق و * فصاقلا دعرلا لثم ايل اع اككض

 بيرغ لاقف * مدعلا بارش رهنيقنم ال دليلا و رجيعلا ىلع عمتجا ول

 اعمس لاقث كيلا دوعا ىتح كنصح يف دعتا نكل و لوقت امكتنا



 جات رخن قف لجال هجوزوروباس كلملا نزح ةياكح 1

 ينب ىنم هموق هعم و رديحلا دالب ىلا وه هج وتو ميهس لحرف * ةعاطو

 اهو ابسسو اهموق و جات رخآ ةكلملا ه4عم و بيرغ رئاسو ول ناطحت

 اماو * ءالوش رما نم ناكام اذه رجعلا ككم روباس نث ادم نيدصاق

 امف رانلا ري د يرم هتنبا يجم رظتنا هناف روب اس كللولا ربما نم. ناك ام

 هل لاقف * نارديد همسا ريزو مهملعاو يهفرعا و مه ربك بتلكو

 دا اا يون اهيعزبخ امج ىلو تأطبا ىتنبا ناريزو اي كلملا

 اعمس لاقف رابخ الا ققحتيل رانلا ريد ىلا ايعاس لس راف اهئيدم

 نابهرلا لأسو ©رانلا ريد ىلا لصو ئتحرنآسو جرخن رانلا ريذ ىلا

 تح "ةرثا ىلع داعف *' ماعلا اذه يف اهانيأر ام اولاقف كلملا تنب نع

 * ناكامب هملعاو ريزولا ىلع لخدو رينابسا ةني لم نلا لصو
 يمرو هتمايق تماقف هملعاو روباس كلملا ىلع ريزولا لخ دف

 "0 دال نيلعلا نينازرع ىنييملا لئكاي ويه ود# قاقزاق ءاملا هيلع

 3ع 000 1١ تع ايف سلب لالا ع ا هبعلا 3 وف

 6 باو تال يا هب 8 ه ىلا بأ ص مدمض سرر م 6ةث6-2 6 هل ماوي ع

 ريصلا يجب ملواعوط ىكبلا باجا لقبا ك قعب ربصلا اكدر كنان
 7 < 2 سدو ممم س ه6 ضصمومصم ريب مص ري يا

 . ردغلا اهتميس مايالا ةداع نمف

 سراف فالأ ةرشعب اوبكري نا مهرماو داوق ةرشعب كلملا اعد رث
 اوبكرف 8ع جات رخف ةكلملا ىلع اوشتفيل ميبلقإ ىلا هجوتي كئثاق لكو

 تسبل اهئاف جات رخف مااماو * ميلقا ىلا هتعامجو دئاق لك هجوتو



 قاد لاسر لو ةقتادم + فقص تلي جد الجفري ب.ةقتاأ ا

 ةئاماسلا دعب نوثلثلا و ةي داحلا ةليللا تناكاملف

 ةركتسع لسرا روباس كىلملا ناديعسلا كلملا اهيا ينغلب تلاق
 رما نم ناكام اماو © داوسلا اهيراوجو اها تسبلو هتنب ىلع نوشتفي

 ةرشع راس هناف بيوعلا رم الا نم هقيرط يف هل ىرجام و بيرغ

 نادع يلا تعفتراو ةربغ هل تمظ رشع يداعلا مويلا ىف ومايا

 هل لاقن رضحأ ربيحلل ىلع رك يذلا ريم الاب .بيرغ اع لف «:ءامسلا

 ةداوح قاس م © ةعاطو اعمس لاقن رهظ يذلا رابغلا !لهربخ -

 ع مههنم لحا و لان رهلأسو موقلا رظنف رابغلا تح لخد ئتح

 قلع نو كاد ندن و © حارجلا نب ماصمصلا انريماو لاطش ىنب نم

 هد اوج) اعرسم 2 يعلإ عجرف سرافب فالأ ةسمخ انموقو داق يش

 ىلا لاجر لئلع تجوع حان «رمالاب ةربخاو بيرغ ىلا لص و ئتح

 رهتاب اقف ه'ءراصو ةوامسأ ريكحالس ارلمحا لاقو ربيعلا ىلعوناطعت

 هللا مكازخا لاق و بي رغ حاصف .ةمينغلا ةمينغلا نوداني مهو. نابرعلا

 وهو ديدنص لطب ةم لص رهم لصو لح مث © برعلا بالك اي

 1 6 هنيب مقوو * مالسلا هيلع ليلغلا ريهاربا ني ِنل اي ربكا هللا لوقي
 اولا ماو و © لاقلا و ليقلا رثك و فهسلار اذ و لازنلا مظعو لاتقلا

 © رهضعب نم اولصقف اف مالظلا لبقا و راهنلا ىل و ىتح برح يف

 ناتططعت ىنب نم لو_تةقملا لج وف موقلا بيرغ لشق قلو

 مرت نمو نيعبص و ةفلث رجعلا نمو لاجر, ةسيمخ
 ماو ماصمصلا لزف 2756 سراف خا قفا لف كب اب ام ماصهصلا .

 جى”



 قيرطلا عطاق ماصمصلا عم بدرغ لاقت ةياكح ممم

 لاتق لغم تي أرام يرمع هموقل لاق مث مانمالو ماعط هل بلطي

 هلزر:ا ينكاو « دوماعل اب ةرات و فيسلاب لتاقي ةرات هسنال يبصلا !له

 ةكلملا هتقال هموت ىلا عجر امل هناف بيرغ امإو * نابرعلا ءال ره

 هله نم كيلع ةنالخ ينذا رلعاو © راهنلا اذه يف كملس يذلا

 اهبلق بيطو اههجو يف كعض اهمالك بيرغ عمس املف © ىنابرعلا

 ةلف "الم ءاىدلغ الا تذاكو لف ةكلم اي يناخآ ال اهل لاقو * اهتمطو

 قدك رصنلاب هل تعدو هت ركشف * ىلع الأ ىلعلا ةوقبر هةيبنف ال ءاديبلا

 هيلع امو هيلي للسغف بيرغ لزن و اهي راوج ىلا تفرصنا اهنا ث ءافدعالا

 ناديملااوباطو ناقي رغلابكر رث © حابصلا ىلا نوس دراتتء ا وتابو رافكلا مد نم

 لئتح ةداوج قاسف بيرغ ناديملل قباسلا ناكف * ناعطلاو برعلا ماقم و

 هيلازربف هزجاعالو نالسكريغ يلجرخبزرابم نم له حاصو رافكلا نم برق
 لاقو بي رغ ىلع لمح مث * داع موق لسن نم دادشلاةقل امعلا نم قالمع

 لب لمح سوئد ه«عمت ناكو « كالهل اب رشباو ك ءاجام لخ برعلا ةعاطق اي

 سوب للا صاغف هنغ غازن ابيرغ برضو ةدي عفرف الطر نورشع هنزو

 دوماعل اب بي رغ هبرضف ةبرضلا عم قالمعلا ىنغنا لقو «اعارذ ضرالاىف

 نا مث «رانلا قا هحورب هللا قيفعاو اعي رص وج «:غبجح قشف لان لقيعلا

 هنت اوغاز هتاب رض و بيرغ لاتق ىلا رافكلا رظن املف « هلتت هلزرب نم لكز

 « هل زربا :انا مكيف هللا كراب ال لاقو مههلا مهر يما رظنو هنع اورخأت و

 ناديملا ة-موح يف ابيرغ ىواس ئتح :داوج قاسو هبرح لأ سبلق



 م5 هموت مالساو هل بيرغلتتو ماصمصلا عم سب رغ لاتق ةياكح
 ىف ينز رابت نا كردق نم غلب له برعلا بلك اي كليو هل لاقو

 لخو لاتقلاو كنود لاقو بي رغ هبواج“ * © يلاجر لتقت و ناديونا
 ردصب ةاقلتف بيرغ ىلع مادمدلا لمد: © ناسرفلا نم لتق نهراث

 * ىنيقبرفلا اريح ئتح نيدومعلاب نانثالا براضتف بيجع بلتو بيجر

 © نيتبرض اضعبام عضعب ابرضو ناديملا ىف الاج ىو نيع لك مهتقمر و

 © مادطص الاو برحعلا ىف ماصوصلا ةبرض بيخ هناف بي رغاماف

 يف هتعقواو ةردص تفسخأ بيرغ هب رض هيلع تطقسف ماصوصلا اماو

 بيرغ لمحو ةدحاو ةلمح بيرغ ىملع هموق ىلوحت © اليتت ضرالا

 ليلخاا ريش اربا نيدبرفك نم لذخ و رصنو متف ربكأ هللا حاض او زن« لاح

 حاسبملا مالعلا نع تتكسف حابصلا داز رهش ل فكوداو © مالسلا هياع

 ةئامتسلا لعب نوثلثااو ةيناثلا ةليللا تناكاملف
 ماصوصلا مرق هيلع لمح اهل ابيرغ ناديعسلا كىلملا اهدا ينغلب تلاق

 نم لذخو ردنو ىتف ربكا هللا حاصو مهيمله لمح ةدحاو ةلمح

 هكر دت ال, يذلا ناهقلا ىحارلا قابجلا دن خ زنك عمم املف © رفك

 مالكلا اذه ام ارلاةو *ضعبولا ىهضعبر وظن راصب الا:كر لب ري وهو زاَضِب اولا

 انروع يف انعمس امف اثرامعا رصق و انممه فعضا و انصئارف دعزا يذلا
 لاتقلا نع اوسعجرا رهضعبل اولاق نهنا مث © مالكلا اذه نم بيطا

 لويخلا نع اولزن و لاتقلا نع اوعجرف مالكلا اذه نع لأسسن تح
 همي اولاتو * تيزغ ىلاريسملا اوبلطو اورواشقاو مهرابك عمجةجازو

 < يرعب مايه ىلا ارهسودن وه رازك نم: ةوهغ والذهب اورج

 موقلا"عوجر: نم .اونبجعت و : رهمايخ يف 'اولزن رهفااف هموقزو بيرغ:اهازو

 اربلط و .اولبتا:لث اجي ةرقعلاب .اذاو كلينك منيب +: يوتا نم



 ةموق مالساو هل بي رغلتقو ماصمعلاعم بيرغلاتق ةياكح 1

 نإ ءاسقبلاو زعلاب هلا اوعدو ضرالا اولبتو بيد رغ يذيب ليدز وسيعلا

 م ءرا انالوم ايب اوبلاقف ل بغا تعجن م مهل الكلاب انتبعرا انالرض ام“ اولاقن لادققلا هين كلاذملا اقف
 انرمايعت:لاقف بئاصملا نم نوسفبعت ام مهل لاقن * انيلع هب تيص هبا

 لاعت هللا هلا كيبعن ال انا بد رغ لاق # حان موق بابرا ثوغيب و اعا 8

 ضضزالارو تاوسمسلا قلخ يذلا ونه و يح لك قزار و يش لك قلاخ
 قزر و راجثالا ثمينا 5 راجحالا نم ءانملا عبنا و لابجلا ىسرأ و

 بيرغ مالك موقلا عمس املف © راهقلا دحاولا هللا وهف رافقلاىف شوخولا

 مجار ميدطش بر هل الا !له نا اولاقو كب. تلا ة.ملكي 3 رودصح تحرشنا

 الا هلا ةلباوليق اياز ع ناك نيملسم نئضن نتج" لوقن: امن اولاق مث ف

 نا بيرغ لاق ّ « ئيكد امالسا ةرش ثعلا ماساف هللا لياخ ميهاربا هللا

 اوض رع و ركم وق ىلا اوضداف ركبولت يف مالم الا. ةوالح تحض

 ةرشعلاو اسف مه رانلاب مهقرحت اوبا ناو اول اوما ناف مالسالا مهياع

 مهل اوحرش و مالسالا نيد مهيلع اوضرع و مهموت نلا.ا صو ليتح

 ولعو زعلاب هل اوعدو هيلي نيب ضرالا اولبقو بي رغ ماهخ ىلا اوملصو

 كلاناف ليرتامب ان رمأف كديبع انرص نحن انالوم اي اولاقو * تاجنردلا

 ه كيدي ىلع اناره هللا نال * كقرافن انيقب امو نوعيطم نوعماس

 مكدالوا و ركلاوماب اولعترا و ركلزانم ىلا اوضما ربل لاق و ارييخ ره ازاي

 ياتردف عيشا يتح ثيش ىب اصاص نصح و راهزالا يداو ىلع انوقبسا و

 مهنا ىث دج ةعانطو اءعهس اونلاقف مكملا دوعاو رججعلا كلم روباس كلملا تب

 مالسالا اوضرع و مالسالاب نوحرف مو وهج باويطفق او: رمتتو نم اولخر

 اولبقتساو ةدالواو لبجلا لونغ لارخأ « راهزالا يتداو:قلا اوملحرو مهمشاوم ؤ



 8١+ ثيم نب صاص نصح ىلا ماصمص موت بيرغ ضيخرت ةياكح
 اولا ةكرتع مم ةحاورو

 .داراو لمجلا لوغ ىكيلا ج رخ اذا ىهل لاق و ره اصوا اهيرغ ناكف موقلا
 نلاعت هللا ركذ عممس ىتم هناف يش لك قلاخ هللا اوركذاف مكب شطبي نا

 ةدالواب لبجلا لوغ جرخ املذ © بيح رتلاب مكاقلي و لاتقلا نع عجري

 ىقتلم نسحاب ره اةلتف ىلاعت هللا ركذب اونلع | مهب شطمي نا دارا و

 ناد عس م4 جرذف ©« بي رغ عم مهبل رجامب ةوربخاف مهلاج نع مهلأسو

 يلحر ه«ذاف بي رغ اماو # مهل ىرجام انه ناسحالاب مل وغ و مهلزنا و

 مويلا 59 مايا ةميمخ راسف هرين ايسا ةنيدم ىلا هجوتو جاتر خف ةكلملاب

 راسف هرابخالا هلق قحت# ماجعالا نم الجر لسراف رابغ هل رهظ سداسلا

 سراف فلارابغ !اذه يالوم اي لاقو « راط اذا ريطلا نم عرس اداع مث هعبلا

 املف © ياترخف ةكلملا نئلع نوشتفي كلملا مهلسرا يذلا انباحصا نم

 اديروضو اولزنف مايخلا اوبرضي ناو لوزنلاب هباحصإ رما كلذ بيرغ خاب

 ©« جاترخن ةكلملا لاجر ره اقلتف نومداقلا مهملا لص و ئتح رههايخ
 / ل كل 2

 ناموط ممس املف «ياترخف ةكاملاب ةوماعاو مهمل ركاتتلا ناموط اوربخاو

 لاح نع هلأسو هيدي نيب ضرالا لبقو هيلع لخد بيرغ كلملاركذب

 اهربخاو اهيلجر و اهيري لبت و اهيلع لؤذدف اهتويخرلا هلسراف ةكلملا

 أح بببييببجب بح سس سي سب ب _ ب ملا مالكلا

 ةئامتسلا لعب نوثلثلا و ةثلاثلا ةليللا تناك املف

 نامواعل نكي اهل جاترخف ةكلملا نا ليعسلا كليلا اهيا ىنغلب تلق

 بيو اهصلخي فيك و اف رسا.و لبجلا لوغ .نم.اهل لصح ام عيمج
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 هنا مث مكن تيل هوانغ ىنا يبا ليلك. بجارغ بلاك م اهلك ١ لك الابو

 كىنذا نع لاقو * هناسحا ركش و هملجر و بيرغ يدي لبقتو لاموط ماق

 هجوت هل لاقث *كلملا رشباف رينابسا ةنيدم ىلا عجرا له يالوم اي

 هناف ناموط اماث.« لعب بيرغ لحرو ناموط راسف ةراشبلا هنم لخو

 نير رضقلا عدطقا#نكاتكلا ريئابسأ ىلع فرقا تح ريسلا» ف دج

 هل لاثف «ريغلا ريشب اي ربغلام كلملا لاقن روباس كلملا مادت ضرالا

 ئتح ينرشب كلملا هل لاقف ىتراشب ينيطعت لتح ا لوقاام ناموا

 روباس عممساملف * جاترخف ةكلملاب رشبا نامزلا كلم اي لاقف كيرا

 ىلع حاصو * قافاف درولا ءام هيلع اوشرف هيلع ايشغم عقو هتنبا ركذ

 ةكلملل ىرجام هل حرش و ملقتف ينوشإ و يلا برقت هل لاق و نآمؤط

 لاق و امهضعب ىلع هيفك طبخ مالكلا كلذ كلملا ممس املف ه جاترخن

 هيلع معنا و راند فالأ ةرشعب ناموطارما هنا مث » جاترخن اي ةنيكسم

 مكعمجاب وبكر لاقو هئارما نلع حاض مث * اهلامعا و ناهيصا ةنيدمب

 ماكو [4ا راعأ ضاغلا مداخلا لخد و جاتركف ةكلملا يقالث ئتح

 فلا هتطعا و 'ةعاخ مداخلا ىلع اهما تعلخو كلذ ىنحرفف ميرعلا

 بكرو + تويملاو قاالوسا اونيرف كلملب ةنيدملا لها عوس و «رانيد

 ىغمو روباس كلملا لجرتف اييرخ اوأر ئتح اوراس ناقوطو كلملا

 املسو اقنتعا و هولا ىشمو بيرغ لجرتو *ايبرغ لبقتسيل تاوطخ

 + ةتاثحلا ركشو اَهَهلَبقَق بي رغ يني ىلع روباس بكنا و اَهَعَسَعَب ىلع

 هل تماقف هتنبا ئلع روباس لخدو * مايشلا لابق ماها اوبصن و

 ةضبق نم بيرغ اهصلذ فيكو اهل ىرجامب ة5لل-تكراص و هتقنتعاو

 لئتح ةيطعا ينا حالما ةديس اي لي وسو اه وبا اهل لاقف » لبجأا لوغ

 ىلع انوه كل نوكي ىئتح تبا اي هرهاص هل تاق.« .ءاطعلاب ةرمغا



 مدرع بيرغ عم اههبا يو زةواهماواهيبا عم جادرخت تاقتالم ةباكح

 « ببرغب ىلعت اهبلق نالالا مالكلا اذه تلاق امو عاجش هذاف ءادع الا
 بمهاؤ.و جياتي للا|ئمر“ ةام دره. كلملا. ىلإ :نيملعت اما يتنب اه لاقت

 دودجو كام بحاص وهو اهلامعاو زاريش كلم وشو رانيد فلا ةئا

 تركذ ام كيرا ام توا اي تلاق اهيبامالك جاترخف تعمساملف «ركاسعو

 هجوتو كلملا ج رخن هي محور تلتق ديرا ال اه ىلع ى : 6 ركا ناو يأ

 2 بيرغ نم ةرظن خب الثراص م روب ا ند سلجو هل مانا بير ولا

 #* يولولا انه تثتبح كثرحد ةرو زعم ىتملا نا هل)او 00 ينف لاقو

 موي مهل ناكو هباكر يف هباكر بيرغو كلملا لذدو. * ةنيد ملا ىلا

 م 0.

 هتكلمم يسرك ىلع روباس كلملا سلج و » تيراغزلا و حرغل ابن متو

 هيلع عقرف بيرغ سلع ملغ# ىنبحا نم هتلو د :بابزال كلملا

 ريسملا دارا مث * مايا ةرشع ةنايضلا ىف بيرغ ماق او رطملا لغم ماخ عاف

 لاقف * ىهش نكي ل لجري ال هنأ 4«ند لب فلحو كرش هيلع عاخ"

 لهدا ناديراو برعلا كتوافب نمد انتخب تبطذ ينا كام اي بيرغ

 بيرغ لاقت*جان ركن ما كتبوطخ“ا نسحا.امهتيا كلملا لاقف. * اهيلع

 ثراص جاترخأ -.--_ لاقف ئلوملا نم كيعنا ىلا نامزلا ىلغم ي

 ماقف «كاوس لعب اهلامو لوغلا بلاخ» نم اهتصلخ كنال كتيراج

 رهقف لجر اناو كلم تنا نامزلا كلم اي لاق و ضرالا لبقو بيروغ

 نا ملعا يدلو اي روباس ىلملا هل لاقن © اليتئارهم بلطت امبرو

 ةئام اهل لعج و اهبطخ اهلامعاو زاريف بداض هاش درخ .ىكلملا



 مهيلع هتبلغو رجعلا ناسرف حمم نمرلاب بير هتجتلإ ةيادع رس

 قيدف كتلعج لقاو *نيعمجا سانلا نود كترتخا لتاناو رانيد فلا

 كردا و بيرغ يدلؤل جات رخأ ىتنبا تجوز ينا يتكلمم لها اي

 ماع ماو ع د ملا مالكلا نع تتكسف حاابضلا داز رهش

 ةثامتساا لعب نوثلثلا و ةعبارلا ةليللا تناكاملف

 لاق رجعلا كلم روب اس كلملا ناديعسلا كلملا اهيا ىنغلب تاق

 «بيرغ يدل رل جات رخف يتنبا تجوز ينا يلع اودهغا هموق ءاربكل
 ارهم ىلع طرغا بيرخ هل لاقف هتجوز كثراصو هعناص كلذ لنعف

 : للفت ونا هذو ال ام اصاص نصح يف يسدنع ناف كيلا هلمحا

 اهرهم لخآ الو رثاخذ الو ال ام كنم كيرا ام يدلو اي روباس لاق

 كلم اي ناقث * زاوهالا ةنيدم و تشق للا كلم ناقرمجلا سأر الا

 * هرايد برخاو يودعل ريساو يموقب ”يجاو يضما فوس نامزلا
 بيوع نأ كلملا نطو *«رباك الاو موقلا تضفناواريخ كىلملا ةازاجف

 ابصلا يبصا املف © ادبا دوعي ال تغىلا كلم ناقرمجعلا ىلا هجوتاذا
 خ5
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 اول زن و اوبكرف بوكرل اب ركسعلا رماو بيرغ بكرو ىلملا بكر
 لاطبا بعلف ىبلق اوحرفو حامرلاباوبعلا كلملا مهل لاقف * ناديملا

 ابو
 ةسومغم ةقرخ هيلع لعجا و * نانس الباحمر لخأآو يندب نلع اعيذر

 : سبلا هل لاق كطرش امو هل لاقف * طرش ىلع رديعلا ناس رف عم

 د ناديملا نم ج رخهث ةردص ف هيلع 4 «ةيلطغ ناو يحور ةهتبشو

 اغلا بيذتناف *« رجعلا لاطبا مدقي نا شيجلا بيقذ ىلع كلملا حاصق

 ةة354+(ىهنتتا خنيضصحهن ب7 بباب



 السلا اا اراب تو نيتثام و

 كجلاو يع 000 دقو هيلع اولمحو بي رغ نقلا ها
 يش لك هل او ليلخلا ميشهاربا هلا هللا ىلع ثاكوت لاقو * حازملان م 0 ١ ١ ١ كي 2 او 1

 هكردتاال يذلا راهقلا دحاولا وهو ”ىش هيلع ىفخي ال يذلا ري دق

 همالق تايثلا ىف هلهما امف رجعلا لاطبا نم قالمع هلز ريف «راضبالا

 بيع :هيشاول ىلو امل و * ىنارفعزلاب هردص "المو هيلع ماع

 دعي لطب هل ز ربي لزي ماو * سماخو عبارو ثلاثو هيلع يلغف ؛قاث

 * اوب رشف بارشلا اورضحاو اولك أف ماعطلا مهل مدق و * ناديملا

 ةأاتف دوعي ناداراو ةرورض ليزي ماقن : هاقتغ شاطو بيرغ برشف

 [هيراوج لع تحاصو اهلقع جرخ هتأر املف * ج جادوع ف دصق يف لخدو

 * نوعض ارم ىلا نمجوتو ىنترغتف نكعض اوم ىلا نجرخا تلاقو
 ئددنتعا يذزلا ي ل يسب ابد رم تلاق و بيرغ لب تايقو ثماق مث

 ةتقنتعاو اهشارف ىلا هتب لجو #* ماودلا ىلع كتيراج اناف لوغلا نم

 د ىرجام !له حابصلا ىلا اهلدنع ثابو اهضتفاو هنوهش تىتدلتش اف

 كلملا ىلع لخد خاجصلا يبصا امهلف ىضعم ابيرغ نا ىنظي يطولااوإ

 ةنميم اوفت و و ضرالا اولبق و كولملا لخد رث «ءبناجب هسلجاو هلماقف

 ةاطعا نم ناحبس نولوقي و بيرغ ةعاجش يف نورث دمتي اوراص و ةرسيمو
 كابش نم اورظن ذا مالكلا ىف ره [مينيبف * هنس رغص ىلع ةعاجشلا

 ربخب ينوتثا مكليو لاتو ةاعسلا ىلع كلملا حاصف # ةلبقم ليخرابخ رصقلا

 يلملا اهيا لاقو * داعو رابغلا فشك تح مهنم سراف راسف * رابغلا !ذه
 ع 1



 قارعلاوحن بيعلاتقل ريهسو لبجلا لوغعم بي رغرغس ةياكح 9

 ميه هل لاقي يه ريما ناسرفلا نم سراف ةثامرابغلا تحت اندجو

 تنك .ىخا !ذه يالوم اي لاق مالكلا .!ذه بي رغ.عمس املف * ليللا

 ةئاملا همو3 يف بي رغ بكر مث * هيقالال جراخااناو ةجاح يف هتفعب
 ميظع بكوم يف رام و رجلا نم فلا دعم بكرو ناطحت ينب نم سراف

 نانئالا:لجرتف هيلا لصاو, ىتح ارئاه بسير غلزت ىلو * هلل الا ةهظع الو
 نصخ ىلا كموتق تاصوا له ىب رخا اهيني رغ لاقف * ابكر 0 م اقنتعاو

 كنا عمس اهلرادغلا بلكأا نا يخا اي لاقف * راهز الا يداوو اصاص

 ةذه نم لدرا مل نا لاقزو ا هب داز لمعلا لوغ نصح تكلم

 هتنب دخا مث * قادص الب ةيدهم يتنب نقابف ليبارغ "يجب رايدلا

 كلملاب يمتخاو ةفوكلا لخد و قارعلا ضرا فصقو هلامو هلايعو هموق فخاو

 هيخا مالكبي رغ عمس املف * يلهم هتنبا هيدعي نا بلاط وشو بيجع

 مالسالا نيد قحو لاقو.# روهقلا نم قضزت نا هحور تثداك ليللا ميهس

 قارعلا شرا ىلا نريسال ىيظعلا برلا قحو ىيشاربا نييلتلا دف

 ةوخاو بيرغ. علطو ةنيدملا لخدو * قاس ىلع اهيف برعلا ممتاو

 ملسو بيرغل كىلملا ماقف * ضرالا اوايت و كلملارصق ىللا لهما ريس

 داوت ةرشغعب هلرماف. ىرج امي ككملاربخا ابيرغ نا ما ميهس نلع

 مهلاحاو زوج «زميحلاو برعلا ناعجش نم سراف فالأ ةرشع لّذاق لك عمم

 اصااص نصح. ىلا. لصو نتح راسو بي رغ لحر. رث * .مايا ةقلث يف

 ةدالواو نادعس لجؤت رث * ابي رغ اوتالو ةدالواو لبجلا لوغ هل جرخف

 اييلاقف * ىرج ام ىلبجلا لوغل ئيكحو باكرلا ىف تي رذ مادقا اولبقو

 وء:قارعلاوحن ىدانجاو يدالواب رهسا 0 كنصخ يف كعتا يالوم

 كيدي نمي نم طوب رم اه. تدونح عومج# ”يجاو* قات :سرلا هنولم بيرخا

 هلا زهجن انلك ريسن نادعس اي لاقو بيب رغ ةركشف 7 قاثولا لاشأ يف



 ملا بي رغ مال بوجع لتقو بيجعلنع سادرم حاور ةياكح

 سراف فلا ىنصعلا يف اوكرتو مهلك اوراسسو هرم ام لعفو

 د بي رغ رما ناكام !له قارعلا نيلضاتق اولحرو تنل هن وظفحي

 قارعلا ضرا لص و تح هموقب راس هذنافق سا'درم رمان م ناكاس اماو

 اه بضحاو ةنوكلا ئلأآ و ىو ةيسمع ةيلده «4-- عض لخاو

 لاقو كولملا ءاعدب هل اعدو ضرالا لبق مث * بيجع مانقا

 ثتكسف حابصلا دازرهش كرداو * كب ا,_يجتسم تيذا ينا يليس اي

 جاد سس سس ا اور .ةسيار وي إل مالكلا نع

 ةئامتسلا لعب نوثلثلاو ةسماخلا ةليللا تناكاملف
 بيع يدي نيب ملط امل اسادرم ناديعسلا كلملا اهيا قنغلب تلات

 و هنم كريجا ليتح كهلظ نم لاقف د كيا ريجتسم تيفا ينا هل لاق

 كلم اي ديو لاقف # 5" افياو ب بكااز 57 ع تاكا

 اهىلوو ليللا اج يسق م ااو نهويدوبب ابسموا داو يف

 * ةميظع ةيضاد و ةقرع# ةقعاص عملط و ىرج> يف آشنف بير .ف هةيسأ

 قدنعو# ناشرفلا رهتو لاجرلا ئنفاو ناهبن ينب ليس ناسح لتقف
 لبيجلا لوغ سأر هنم تيلطق ينم اهبلط لقو * كل الا ملصت.ام تنب
 ليدل /اظويزتم بق هل اجر ةلمج نم راص و.ةرساو ةزر ابو هلراسف

 ني لاي يلف لاجل الا رثاذذ هيفو داع نب دادش ني ثيش نب اص اص ى نونو

 «رج علا لاوس ابالإ علجري امور وباس تب نمشي لانس: دق رو.» نيتياسلا زوفكاو

 كذلتر "نة وز ون غل الي رض. هن را رمصا سادرم مالك بيجع عمص املف

 يدلنع' لاق :كنع وا كدنع ىبصلا !ذدهما لضو سادرم اي لاقو * هسفف



 غمادلا كلملا همع لع ةرد رجلا ىف بي رغ لوضو ةباكح ملمع

 « اهرض>|لسرافاه ايايض لاق ةرصن اهمسا لاق اهمسا امف لاق * يمايخ.ين

 ناذللا نادبعلا نيا ةن وعام اي لاقف اهف رعف انهبيلا بيجع رظنف

 و هفيس بيجع قيسف ىنأش ىلع اضعب امهضعب لتتق تلاق * كعم امهتلسرإ

 *ساوسولا هيلق يف لخدو اهومرو اهوبح» و * نيفصن اهقشف اهبرض

 كيراوج ضعب نم يه سادرم لاقف كتنب ينج وز سادرماي لاقف
 نبا ىلا رظنا نا يندارم 20 3 ا 7

 زارطب ” ديب نم ةقش ةئام و د طارت قا فلا نيثلثي

 مث * بضذ قاوطاو ليدانم و ةيشاحب عطقم ةثامو ةشكرزم بض للا

 اذه ةيدهم زاهج يف ىل_ هتجاف ميظعلا رهملا !فهب سادرم خيره

 لصو تح راس هناف بيرغ رما نم ناك ام اماو ه وال وهل يرجام

 رطل ةعينج تان ٠ ةعيادم لح ون ىاوعلا : دالب ولية
 مهيلع ركسعلا لوزن ةنيدملا لها رظن املف اهيلع لوزنلاب بيرغ
 نم ريظنف * ةوملعاق كلملل  اوعلطو راوسالا اونصحو باوبالا اوقلغا

 نوديري ام موقاي لاقف * ماجعا يهلك و ارارج اركسع كجوف رصقلا تافارش

 غمدي هنال غماللا همسا كلملا ناكو * يبردن ال اولاقن ماجعالا ءال ره

 اذه ىلا ضما هل لاق و كلملا هاعدف *« راذقلا عبس همسا ران ةلعش

 عبس جحرخف * الجاع مجرا و انم نوديري امو مهرابخا رظنا و رسعلا

 نم ةعامج ماقف بيرغ مايخ ىلا لصو ئتح راس اذا ريرلا هذأكر اغقلا

 ةوملعاو بيرغ ئلع اولخ لف بيرغ قدارس ىلا هب اولصو لئتح * مالعالاو



 615 ضعبلاامهضعب فراعتوهمع غم!لدلا دنع بيرغلوصو ةياكح

 زعلا ماودب هل اعد و ضرالا لبق لخد املف * هب اوتاف هب ينوتثا لاقف * هب

 ةريزجلا ةنيدم بحاص لوسر انا لاق كتجاح ام بيرغ هل لاق * ءاقبلاو

 املف * قارعلا ضزا و ةفوكلا ةنيدم بحاص رمدنك كلملا عا غماللا

 لوسرلا ىلا رظن و * اراردم هعومد ترج لوسرلا مالك بيرغ عمس
 كالو.م ىلا ضما هل لاقف *رافقلا عبس يمسا لاق كمسا ام هل لاقو

 بحاض رمد نك نب بيرغ همسا مايخلا ةله بحاص نا هل لقو

 بلا بيجع نم رأفلا لخا ىلا ىتا:لق و هنبا هلتق يذلا :ةفوكلا

 مث * ناحرق وهو خمادلا كلملا ىلا لصو ىئتح لوسرلا ج رخف *رادغلا

 بخحاص نا يالوم اي لاق راغقلا عبس اي كاروام كلملا لاقف * ضرالا لبق

 مانملا ىف هنا نظف مالكلا عيمج هل ىكح مث * كيخا ىبا ركسعلا !ذه

 قمح هتلق يزلا لله هللاق * كلماي معن هل لاقث راغقلا عبس انيونولج.و

 بوكرلاب هموق رابكرما كلذ لنعف * ىح هنا كسأر ةويح و: هل لاق

 ا يمس *مايخلا ىلا اولصو نئتح اوراس و كلملا بكر و اونبكوق
 املس و نانثالا قنتعا و هاق ال و هيلا جرخ خمادلا كلملا روض

 زعلا بتارم ىلع اسلج و مايخلا ىلا كلملاب بيرغ عجرو امهضعب لع
 بيرغ ىلا غمادلا ىلملا تفتلا رث * هيخا نبا بيرغب غمادلا حرف و

 بلكلا ىلع ةردق ىلام و كيبا رأث نم ةرسح يببلق يف نا هل لاقو
 لق انااه رع اي بيرغ لاقف * ليلق تراجم الزوق اهعراكو نال كيخا

 اي خمادلا لاقن *رايدلا هنم يلخا و راعلا ليزا و رأثلا لذخأ تيتا

 لاب ام بيرغ لاقت * كما رأثو كيبا رأث نيرآث كل نا: ىخا نبا

 نع تتكسف حابصلا داز رهش كردا و *كوخا بيجع اهلتق لاق ىمما

 حج أس ساس تىسملا مالكلا



 كمج كىلملا عم هلاتقو لباد يف بيرغ لوصو. ةياكح ماي

 ةئامتسلا دعب نوثلثلا و ةسداسلا ةليللا تناكاملف

 مار مالك عمس امل ابيرغ .نا كيعسلا فىنملا اهيا ينغاب تلاق

 اهوييرع اي بيرغ لاق د كوخا بيععءءاهاتق كلما نا هل :لاق نيد

 بيجعل هتنب سادرم جوز يفدكو همال .ىرجام هل يلج ا_-علتق ببس

 نم هلقع راط همغ مالك بيرغ 4-5 ايلف * اهيلع لخ لد نجيب وض و

 يلاخ “ها نئتح زبصا ىخا ىبا اي غادلا لاقن * اوبكرا لاق و ةركسع

 يجامل عام مان لن« كلو ن كتم ىلاجر يف بكراو

 ىلا لصو. ىتحراس .ابيرغ نا ىث * ةفركلا ىف نينمحلا و كلاج

 قلبا بانلنتم همس ا كلم اهيف ناكو ةةاهلضا بعشترا لقو لباب

 لباب ثحاصل هلسرا و اباتك بيرغ بتاكرث هع لباب لابق ماهخلا اوبرض و

 جارذخ هب ئنتئا لاقت *لوسرلاب ةريخا و كمج كلملاىلا اهجوتم بابلا

 ود و يح لك قزارو ىذ .لك بر * نيملاعلا بر هلل بمحلا هيف اذاف

 قارعلا بحاص رم هنك ىلملا نب بيرغ دنع نم *ريدق يف لك نئلع

 كياوج نوكيال كيلا باتكلا لوصو .ةعاسن *كمج ىلا ةفوكلا ضرا و

 قلاخو * مالظلا .ورونلا قلاخ * مالعلا كلملا دحوتو. * مانصالارسكت نا الا

 تلعج هب كترما ام لعفت مل ناو # ريدف "يش لك نئاع رض. يش لك

 تقاوع يشخو ىئدهلا عبتا نم ىلع مالسلاو * مايالا مأشا كيلع مويا

 ”ىشلل لوقي يذلا *. ئلوالاو ةرخكالا بر *ىلعالا ككملاعاطاو * ئدرلا

 وحن



 منا - هركسع ةميزهو كمج كلملل لبجلا لوغ رسا ةياكح

 ىلع حاضو ههجو رفغصا و هانيع تترزا باتكلا ارق املف  نوكيف نك

 نركي حابصلا لنع أدغ هل لقو فكبدحاص ىلا ضما هل لاق و « لوسرلا

 ناكامب ابي رغ رلغا و لوسرلا ىضوف * حاجدجلا نابيو حافكلا و بمرعلا

 بصنب كمج رما مث * لاتقلل ةيشالا لخأب  هموق .بي رغ رماف

 رخازلا رسجملا لثم ركاسعلا. حرخ و * بيرغ مايخ لابق مايغلا
 ناتفئاسطلا تيك حاسبجصلا مبصا املف # لاتقلا ةين ىلع اوتاب و

 ضرالا اًولمف. تانف اضلا ىلع اودهرو ثاساكلا اوتدو. افوغص اتفظصاو

 برخلا ناديم ىئلازرب نم لوا ناكو# لاطب الا تمدقت و. تاواغلا و

 نيقيرفلا نيب, حاصف ةلئاه ةرجش هفتك نئلعو © ليجلا لوغ لاؤنلابو

 زجانم نم له زرابيم نم لف ىدان و لوغلا ناإدعس انا لاق و

 ينوتث اذ مكليو اي ءدال وا ىلع جاص مث *زجاع الو نالسك يذتأي ال

 بطعلا اوعمج رض ليبع ىلع اوح اضف *مث اج ينال رانلاو بطحا اب

 قالمع زافكلا نم لجر هلز روف * ناديملا طس و يف رانلا اولعشاو

 لمعت * بكرم ىراص لنمو دومع هفتك ىلع و ةاتعلا ةقل اهعلا نم

 قالمعلا مالك عمس املف * نا دعس اي كلي و اي لاقو نا دعس ىلع

 اهب برضو ءاوهلا يف ترم زف .ةرجشلا فلو قالخ الا هنمب تءاس
 دومع عم اهلقثب ة ريشلا تلزنف دومعل اب ةبرضلا يتالف قالمعلا

 نا لعس حاصف *«قوجسلا قابس ا عقوو هتمشهف هغام د ناعقنايجلا

 اتعيرس ةوؤشا و .نيمللا لجعلا |!له اؤبحسإبلاق و 571

 هاك اذ لوغلا نا دعسل هرم لقءو ةووشو قالمعلا اوخلسو اوعرسراف

 ثرعشتا رهبحاصب نادعس لعف نلا زافكلا .رظن املف «هماظع شمرمو

 ازل اق. * .ىهناولا تريغت و مهل اوحا تسكعنا و: ىهنابدباوي نيه فول

 هميدعاو هماظع شمرمو هلكا لوغلا اذهل ج رخ نم لك مهذعبل



 هموتو كمج مالساوهركسع ةميزهو كمج كلملل لبجلا لوغرسا ةياكح مانا

 مث ازا كوملا عرتم ' وعزف لق وبل اتتلا ع اوهقروتخ- « ,اين نأ ريلبن

 قلع بيرغ حاص كلذ لنعف * نيلصاق مهدلب ىلاو نيبراه اواو

 لباب كلم ىلع برعلاو رجيعلا لمخف © نيمزهنملاب ركيلع لاقو هم وق

 افلا نيرشع رهنم اولتق ىتح فيسلا برض رهيذ اوعتواو هموقو

 اوردبتي رلو اريفك اقلخ رهنم اولتقف بابلا ىف اومح دزاو © ديزاوا

 نادعس لخاو * ريعلاو برعلا مهيلع تمج# بابلا قلغ نلع

 * نا ديملا ىف هب لزنو موقلا مادق ةزشهو ئاتقلا ضعب نم ادومع

 ختقوف دومعل اب هبرضو ههجارف كسمج كلملا رصق نلع رج مث

 مهلعجف رصقلا ىف نم ليلع نادعس لمحو #* هيلع ايشعم ضرالا ىلع

 خابصلا داز رهش كر داو * نام الانام الا اوحاص كلذ دنعف *اميغش

 6 00 يراجع تسارع ولا" لكلا نا افقهللف

 ةثامتسلا دعب نوثلثلاو ةعباسلا ةليللا تناكاملف

 رصق يلع نيب امل لوغلا .نادعس ناديعسلا كلملا اهيا ينغلب لاق

 نإدعس مهل لاقف * نام الانام الا اوح اص هيف نم رششو اعيدلالا

 رنغلا لقم همادق نادعس رهت اسو ةرلمح و ةوفتكف مككلم اويغتك

 * بيرغ مادق مهفقواو بيرغركسع فويسب ةخيدملا لها رثكا ءانف دعب

 لوغلاو اطوب رم هسفن دج و هتيشغ نم لباب كلم كمج قافا املف

 لا تفعلا كمج هعمس املف * كمج كلملا !ذلهبىشعتا ةليللا لوقي

 لوغلا "نم ملست ملسا بيرغ لاق * كت ريج يف انا هل لاقو بيرغ

 رماف اناسل و ابلق كمج لس اف *لوزي ال يذلا يحلا باه نم و

 دقو اعيمج اوملساف هموق ىلع مالس الا ضرع رث * هفاتك لح# بيرغ

 ماسعطلا جرخاو هتنيرم كوح لخدو بيرغ ةمدخ يف اوغتو



 مزال بر يعول ريهس عم باكل اسراوةذوكلا# ركسع عمبيرغ لوصو ةياكدح

 قاوطرل اب: يايات رهف قدامنا يعل + باب راع ابو تارشلا و
 ناكو * اهلها ىم ةيلاخ اهو ارف ىنبةرافاهم نيلا اولص و ىتحاو راسو

 هتمايق تماقف * ىرجامب ابيجع او ربخ اف ةفوكلا ةنيدم لا اولصو

 ةرشعو سراف فلا ىوقلث اون اكف هموق يصحا لقو هيخا لاتقل ةبش الا

 صرافنم اغلا نوسمخ هلرضعف روضحلل رهريغ بلط مث * لجار فالأ

 هيخا ركسع فجوف مايا ةسمخ راس و رارج ركسع يف بكر مث * لجارو

 اي تك بيغ بقتك من # مهم اهخ لابق همايخ بصنق لعوملاب الزان

 * بيجع ىلا باتكلا اذه لصوي مكيف نم لاقو هل اجر خلا تفتلاو

 * كباوجب ىج اردو اتكبح ورا انانامزلا كلم اي لاةوامث اق ريهم بوف

 اوربخ اف بيجع قدارس ىلا لصو ىتح هبراس و باةكلا ةاطع اف

 نيا نم هل لاق هيدي نيب ةور-ضحا املق # هب ينوتُن | لاقن هب ابيجغ

 اين للا كلم ىرسكر هص برعلاو رجلا نككلم لذع نم كنود لاقت # تمد

 باتكلا تاه بيجع هل لاقف * هبارج درف اب اتك كيلا لشسروا نو

 مالسلا *سيحرلا نجت نا: ةقلأا رسب هيف لجوف * هأرقو هكفف هانا ةاطعاف

 كليملادحوت كيلا باتكلا لوصو ةعاسف لعب اما * ريش اربا ليلخلا ىلغ

 * مانصالا ةدابع كرتتو * باعسلا ريسدو * بابس الا ببسم *  باشولا

 مكاحلا و يا تنك تملس | ناف

 * كقنع تعطقهب كرما ام لعفت ىل ناو 2 تلعف امب فكىذخاوأ الو

 هيفا وهف بيرغ مالك بيجع ارق امملن # لنلع الا كىلملا عاطاو * ىذملا

 قزم مث * هبضغ لقغاوهسارض | ىلع شرقوهسأرو ما ين هانييعك هراص ديد هتلا نم

 َخ 0

 * يماو يبا بن ذ كل كرت اوانيلع



 بيرغو بيجعركسع لاتقو ريهس لاتق ةياكد 00

 كيا هللا لم هلا لاقو بوجع ىلع مما تك ىلع بعصف ةامرو باتكلا

 ةوعطتقو باكلا |لهف اوكسما لاق و هموق ىلع سيوع حاصق * تلعف امب

 نب طلو دائما رمممم بحس ريوس ىلع اومج# * ركفو يسب

 هيخا ىلا لصو تح ميهس قرم و *الطب نيسمخ ىلع كيزي 0

 زيي همس اي ناحلا انف يَ يا بيرغ هل لاقف * منلا ىف سطاغوش و

 قد و بضغلاب جزتما و بكا هللا بيرغحاصف * ئرج ام هل نك

 نارسقألا .متمتحا و لاجرلا فطصا و لاطبالا بكرو * برجلا : لبط

 ديضتلا درؤلا و ديدعلا لاجرلا سبلو * لاجملا ىف ليخلا اوضقر و

 ه«هموقب بيجع بكرو * لاوضطلا حامرلا اولقتعا و فويسلاب اوللقت و

 نع نينكليف حاسبصلا دازر هش كودا و مالا ليلع مممالا تامح ذو

 000000 ادق سبع فا ا هاب يعجب ييشج رولا مالكلا

 ةثامتسلا دعب ىوثلثلاو ةنماثلا ةليللا تناي ايلف

 بكر و'همْوق و وه بكر اما ابيرغ نا فيعسلا كلملا اهيا ئنغلب تلاق

 ىفو برحلا يضاق 5 7 2 ا ييويع ضع ساي

 شقناو « ريسنا و مدلا' يرج و ماعتي ماو همق  ليلع رتخو راطام همكح

 * مدتحا و برعلا كتشا و مالا تباش او امكحم ازارط ضرالا نلع

 اولازي ملو * .مزهنا و نابجلاىلو و رحتقا و عاجشلا تبث و مدقلا تلز و
 ؛شووك اوةدف «راكتعالاب قيللا لبتا ؤ زاصتلا ىلو ختدع لاتقاو بنرح قف

 ا: همايخ ىلا ةفلاط لك تعجر و ضعب نع مهضغب قرغنا و لاصفنالا

 اوعبل لقو * مافكلا و بردلا سووك اوقد حابصلا مصا املق * اوناب و

 اوبكر و ”حامرلارمس اولقتعا و * حالملا بويسلاب اودلقت و برحلا لآ
 . رسسملا لقم ركاسغلا ففطصاو * حاربال مويلا اودان و حادقلا درجلا



 مم هتميخ نم بيرغل بيهع لبع زايس ةترس 1راكح

 ىنيفصلا نيب هداوج قاسف زيهم 5 باب تف نم لوا ناكف «رخازلا'

 ريح ىتح برعلا يف اباوبا بلق و + طهي نيفيسلاب بعل و

 ىنت ب ال زجاند نم لش زرابم نم له ىدان رث *« بابلالا ىلوا
 . . - ٍِء

 امف *رات نم ةلعش هناك رافكلا نم سراف هل زربف * زجاع الو نالسك

 يناقلا هل زربق * هاقلاف هتعط لمتح همازق: تابثلا ئف رهف هلهيمأ

 هلتق هل زرب نم نك لؤي ملو دع +لضاف عبارلاو هقزؤمف ثلاغلاو هلتقف

 يف بيرجع حاص كلذ لضعف # لطب ىئتنئام لتق .ئتح زاهنلا فضن ىلا

 لاويينلا» طع و لاطبالا ئلع لاضطبالا نيمدك. ةملطلاب 5 وماو هموق

 لاجرلاب لاجرلا تكتف و .لاقصلا فويسلا تنزو *لاقلا و ليقلا رثكو

 * لاعن لخلل مجامجلا ثراص و مدلا ىرجو * لاح س حنا يفااوزاص و

 يث:* .حابصلا :ىلاءاوتاب ون رتهشايخ . قلا»اوضم»و» نمضعب مايو لوول
 ابي رغ نوملسملا رظتناو * حافكلا و برحلا اوبلطو ىناتفئاطلا بكو

 .يهس كيع بهزف * بكر امذ هتداع يرج ىلع مالعالا تحت ثكري
5 

 * رلع هب انلام اولاقف نيشارفلا نأسف :هدجب .رلخ هيفلا :قداربما للا
5 

 اولاقو برعأا نم اوعنتماف ركسعلا رغجا و جر>و اديدلش امغ مهيأ

 نييك رما بيرغ بايغل ناكو * ةودع انكلعي بيرغ باغ نا

 بي رغ هيذا برح نم نيوجع عمجر امل هنا وو 2 بيترتلا لطع هركذن

 لثمل الا كترخدا امرايس اي هل لاقو *رايس هل لاقي هناوعا نمالجر اعد

 ىلا لتبسن رو بيرغ زكسع يف لفتت, نأ 49 5986 |ذه

 * ةعاط و اعمس لاغف تتراطش ىنيرت دو تيياوجغبلا يس و كلملاق دارس

 لنفللا راض لكو بي رغ قدارس نم ىنكمت تح راس ارايس نا مآ

 ةموغلا ببسي فتاو رايسو هلك !نه ه ةلثرم ىلإا ناسنا كك فرصنا و



 برجع لفع بيرغ رسا ةياكح 0

 «ينيلاب هلغشو وام زوك هل مدقف رايس نم ماملا بلطف بيرغ شطجف

 هئادر يف هفلف هيلجر هسأر تقبس ىتح برشلا نم بيرغ غرف امف

 حرفف *# بيرغ لكوخا اذه هل لاق رايس اي اذه ام هل لاقف همادق

 قافاف لخااب هةشنف * اةيمفاو هلح مانصالا' 592 تكراب هل لاقو بوجع

 لاقف * هتميخ ريغ ةميخ يف وشه و اطوبرم هسفن كوري هةيتيع 1

 هل لاق و هوخا هيلع حاصف * ريظعلا يلعلا هللاب الا ةوقالو لوح ال

 انف كماو كيبا رأغب يعبلاطت و ىلتق بلطت و باك اي يلع درعا

 بلك اي بيرغ هل لاقن * كنم ايندلا ميراو امهب كقحلا مويلا

 مملاعلا رظاقلا كلملا ةرهقي و رئاودلا هيلع روذت نم رظنت فوس رافكلا

 كفن ىحراف * ارئاح ابذعم رنهج يف ككرتي يلا .رئارسلا: نف'امب

 مالك بيجع عمص املف *«هللا لياخ ميهارزبا هللاالا هلا ال يعم لقو

 « مللا عطنو فايسلا راضحاب رماو رجلا ههلابسو رخنو رخش بيرغ

 ناف * بولغملا .نم بلاغلا ىرعن :ىئتح لجعت ال لهما كلام اي لاق و

 ةواقبا نوكي نوبواغم انكي ىفا و هلق مم نوذكمتم نحف نيبلاغ انك

 حابصلا داز رهش كردا و ربزولا قدص ءارمالا لاقن #انل ةوق انيهيا يف

 ةئامتسلا دعب نوئلثلاو ةعساتلا ةليللا تنااملف
 ضهن بي رغ لقت دارا امل ابيجع نا ديعسلا كلملا اهيا ىبنغلب ثناق
 هب يخال بيجع رماف #* هلتق نم نوبكمتم امنا لجعت زا لاق دوو

 : :يانكسبمم لطب فلا هيلع سرح و ه5 بشع يف هاعجو ىنيلغ و ىنيديقب

 و 6



 7 و ا م

 مريا/ 2١  بيجع دنع لبجلا لوغ نادعسرسا ةياكح

 جاهضلا مبصا املف * ةودج# ىلف وكلم اودقفت بيرغ موت عبصا :و

 اوسبلا موق اي لاق و لوغلا نادعس حاصف * عار ريق نم امنغ اوراص
 مسهعلا و برعلا بكرف * ركنع مفدي مكبر ىلع اولكوت و مكب رح لآ

 تزرب و *فيضنلا درزااب اولبرستو فديدحاا اوسبل نا دعب رةلويخ

 قلعو لبجلا لوغز رب كلذ ىنعف * تاي ارلا باحصا ملدقتو تاداسلا

 ةرييبع اي لاق و * لاصو لاجف لطر اتقئام هنزو .دومع هسفتك

 ينفوسع م # ماد طصالا مري ه«ناف مويلا اءزربا ماسنصالا

 قئسفنب هفرعا نال ىنفرسعي مل نم و #* يمر ىفتكا لاقف

 قؤجاتم نم له زرابم نم له * بيرغ كلملا مالغ نادعس انا

 ةلعش هن"ك رافكلا نم لطب هل ز ربف * زجاعالو نابج مويا ىنتايال

 :ديبعو ةدالوا ىلع حاصف *# حور هيف سيل ضرالا ىلع عقو و «ءالضا
 هناش ارسلصاو هو وغارافكلا نم متو نم لكفرانلا اولعشا مهل لاقو

 اوقلطاو هب رقما ام اولعفف * هب ىلغتا ىتح يلا ةومه لقو رانلاب ةوديضفو

 *ىوتسا نتج راذلا ىف لوّتقملا كلذ اوحرطو ناديملا طهو يف راغلا

 لعنام رافكلا رظن املن * همظع شمرمو همحأ شهنف ناإدعسل ةريمدقف

 مكلي و لاق و «هوق ىلع .بيجع ماصف * !ديهغ اعزف اوعزف لبجلا لوغ

 نورشع لمحف * ةوعطقو ركفويمب ةوبرضا و لوغلا !ذه ىلع اولمح اغ

 © باشنلا و لابنلاب ةوقشرو لاج رلا هلوح ترادو ناذدعس ىلع اغلا

 * لح و راصو ضرالا ىلع ليم د ىرجو اح روج نورشعو ةعبرا هيفراصخ

 برب اوثاغتساو نين رشملا ىلع نيملسملا لاطبا تلمح كلذ ننعف

 اوقرتف اف راهتلا غرف ئتح لاتقو برح ىف اولازي زو * ىنيمل اعلا

 مدلا فيزف' نم:ناركشلا لئثمروض و .نادعس_رسا نق و. رتهضعبب ىض



 دهقلا ىنم لبجلا لوغو بيرغ كفو بيجعل ريهس ةنرس ةراكح مالم

 وضو نا دعس ىلا بيرغ.رظن املف * بيد رغ ىلا نوفاضاو هقاثو اودش و

 نا لعس اي هل لاق و «نماعجلا يلعلا هلل اي هلا ةوتالو لوحال لاق ريسا

 جرفلاو ةدشلاب ىلاعتو هنادبس هللا ركح يالوماي لاقف لاحلا اذه ام

 وهو بيجع تابو نادعس اي تقدص لاق *!ذهو انه نم دبالو

 ىتح نيماسملا ركسع ىلع اومجشا و ادغ اوبكرا ه«هوقل لاقو نا>رف
 نمملسملا رمان م ناكام اماو * ةعاطو اعمس اول اقف * ةيقب مهنم ىقبي ال

 لاقف نادعس ئلع و نيميكلم ىلع ىنوكاب سوم ررهنم و اوت اب يعن اف

 ميهض _ربص مث * بيرق ئل اعت هللا جرغف اومتهت ال موق اي مههس مهل

 برابصملا !قرختلا كزنا لاو ثيجع ركسع .. ىلا. هجوقو ليالا :فصن ىلا
 م« ةلرح ةكرلملا وزع ازيررس ىلع اسل اج. ابيجع_ بجو ىنح ماهخلا 5:

 فطق و دوتوملا حمشلا ىلا مدقتو شارف ةنص يف ريهسو اذه لك

 ربصو قدارسلا جراخ هنم ج رخو *رايطلا ينبلاب هلعشاو هت رهز

 ضرالا ىلع اوعقرف هكولم و بيجع كلغ ينبلا ناخد علط نئتح ةعاس

 ابيه اهيفا بجرف/ نجسلا ةميخ ىلا تاو ريهس مهكر تف © ىتوم رهن اك

 سفولع حاصف نالجيلا مبلغ نقو * لطب فلا اهيلع لجورو نادعس و

 اوييعتوولا و مكميرغ نئلع .اوظفتحاو اومانتال مكليو اي لاقو ميه

 اجنب ةكالم و بطعاب هلعشاو العشم مده فعن . * لع اشملا

 مهشيش اذن يف لخد و يغبلا ناخد علطف * ةيدخلا اوم فاج ىرهاظ جو

 ناكو * اولقرف يزملا ناخد نم ركسعلا عيمج عنق رهعيمج او لق رف

 مهلسيلجل قالو ' اوناقا .ليحج_ رمههبف. .مينغس يف. لخلإ :ىل يللا ميقس عم
 مث هيباحرف و هل ايعدو ميهس لولا ارظنف * لالغ الا و لس السلا نم

 ىلا اوضعءا رهل لاقو * سارحلا نم حالسلا عيمج اولمحو اوجرخ

 5 درب يف هغل و ةيبييخع قدارس ىلا مج لخدو اورا سف ركر كسع



 ما بي رغ لنع بيجعرسا ةياكح

 © ريخرلا" برلا هيلع رتس لق و نيملسملا مايخ ادصاقراسو هلمح و

 ام ئلا بيرغ رظنف ةدربلا لح و بيرغ قدا سه للا لص و تح

 أو عتف دكا هللا حاصن * فتكم وه و ابيجع ةاخا :دجوف ةدرباا ىف

 عم لخلا هاطعا و مدقتف ةهبن ريوس اي لاق و ريمسل بيرغ اعدو

 « |ديقم افتكم هحور لجوف ةينيع يتفو ينهلا ىنم قاف اف رذدنكلا

 تتكسف حاسثبصلا .داز هش كردازو ضزرالا ىلا ههسأر 'قراظاف

 3 ملا مالكلا نع
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 ةئامتسلا ىلعي نيعبرالا ةيفوملا ةليللا تناك املف

 ءاج هجنب و ريهس هضبق امل ابيجع ناذيعسلا ىلملا اهيا ينغلب تلاق

 ا!كديقم افتكم هسفن لجوف هينيع ع ههبفو بيرغ هّيخا لدفع هب

 هسأر عفرف كسأر عفرا نوعلم اي هل لاقف * ضرالا ىلا هسأر قراناق

 لحم و هكلم رب رس ىلع سلاج ةوخاو بفرعو رجع نيب ه«سفن لجوف

 ءو يع اف”بلكلا اذه او رعا لاقو بيرغ حاصف * راكتي راو ثتكسف ةزع

 نمرح و «4.سحاو لهذاو ىمسج اوذعضا ىتح طايسل اب هيلع اولؤنو

 ليلهتلا اوءمس هيخا باذع نم بيرغ غرف املف *سراذ ةثام هيلع

 غمد انلا ىلملا نا كلف يف ببسأا ناكو * رافكلا مايخ يف رهبكتلا:و

 ةليحر لعب ماقا ةويدجلا نم ةلذع نم بيرغ لحرامل تير

 انييرت راص ئتحراس و شراف فلا نيرشعب لحارا رث * مايا ةرسشم
 داع مث اموي باغف *رابخ الا هل فشكي هباكر يعاس لسراف ةعتولا نم

 لييللا لبتا ىتح ربصف * هيخا عم بيرغل ىرج امب غم ادلا كلملا ربحا

 بيرغ عمشف *راتبلا مراصلا رهيف عضوو رافكلا ركسع ىلع ربك رث

 فشكأ هل لاق و* ليللا ريهس هيخا يلع بيرغ حاصف أريبكتلا همؤتو



 بيرغ ةميخ نم ةالوم بيجعل رايس ةقرس ةياكح مم

 بيرغ رع خمادلا فكلملا نا ةوربخاف ناملغلا لأس و ةعقولا نم برق

 كرتاام ريشاربا ليملغا قح و لاقو * سراف فلا نيرشع ين لص و
 ىضراو نيرفاكلا مولا عدراو نا_ءيشلا لوع لوعا لب يخا ىيا

 عجرف ةرفكلا موقلا ىلع ليللا مالظ يف هموقب رجض مث هرابجلا كلملا

 لاقو هموت يلع حاصف * همع لمع امب ةربخاو بيرغ ي.خا لا رب هس

 نسل ليدل وا و 20و اننا جمع اى ز [سلتكلا نلت“ اولفقىعح

 نيديوم نوملسملاع>رو *اضرعو الوط ضرالا ىف نيت مزهناو

 هركش و هيلع رلس و غم اذلا همعاق ال و بيرغ بكرو نيروصنم
 ةعقولا هذه يف مق و بلكلا اذه يرت اي خم !نللا لاق و * كاعف نملع

 حرفف طوبرم يدخع هنا ملعاو * انيعرقو اسفن بط دينا باير لاقف

 قدارسلا ذاخد و ناكملولا لجرتو مايخلا اولخد وا ليدش احرف غماىلإ

 هيلع ليلخلا مينسشاربا ةاج اي لاقو بيرغ حاصف * ابيجع ادج و امف

 نيغارفلا ىلع حاص و هعنشا ام ميظم موي نم هل اي لاق مث 3 مالسلا

 انرمأت مل فكلوح انرس و تبكر امل اولاقف *يمي رغ نيا ركلبو اي لاَقَو

 ال هسمع هل لاقفن © قيظعلا ىلعلا هللاب الا ةوق الو لوحال لاقف هنجسب

 قدص امق *« انماك ركسعلا ىف ناكهناف رايس همالغ بيجع بوره .يف

 فخار ريصف همي رغ سرح“ نم ماهخلا ىف كرت امو بيب رغ بوكرب

 زيلا ارم نشره لح بيع و وملا. ىلا: هجوت و هرتيط ىلع هلمح و ابيع

 لتح موب ىناث .ىلا ليللا لوا نم ريسلا بج# هب راس مث * باذعلا

 > دهن سرور هج ىح ظمح ا

 دشن لظق» ننضا 0:1:



 ئتح ةفوكلا يب حررايس اي هل لاقن ارايس لجرف * هينيع متفف ههجو

 ملعاو * يودع اهبرهقا و ركاسعلا و شويجأاو ناسرفلا عمجا رت قيقا

 ةاوشورانلا لعشاو دانزلا حدق و بطعلا عمج و هعطقو هحبذو هالوم

 « ةفوكلا دي :دضتت و. همكاف .ابيجع هن” ىتا و اداؤج نمد: ةقرهاواةيالا
 ىقتلمل بئانلا ج رخن «بنيدملا نم ابي رق الصو تح امايا ارانيف

 هب لع يذلا باذعلا نم افيعض هلجرف هيلغ رلسو بيج كليلا

 يل .لاقن «.او ضعي ءامكحااب كلملا اعد و ةنيدملا لخلف * ةوخا ةايا

 ->”اينللا لعجو * ةعاطو اعمص اولاقف مايا ةرشع نم نا ئف ينوواد

 نمو هيف ناك يذلا ضروملا نم ىفاعت م يفش ئتح ابيجع نوفطالي

 |!دحاو بتكف باونلا عيمج ىلا بتكلا بتكي نا ةريزورما ريش # باذزعلا

 نيدجم ةنوكلا اودصت و ركاسعلا اوزهجف# رهيلا اهلسرا و اباتكى يي رشع و

 جاسم ملا مالكلا نع تقةكسف حابصلا:داز رهش :كرداروو ©زيسلا

 ةثامتسلا لعب نوعبرالاو ةيداحلا ةليللا تناكاملف

 اورصقف ركسعلا رضع لسرا ابيجع ناديعسلا كلملا اهيا ينغلب .تلاق

 بيجع بورشه ىلع افسأتم راص هناف بي رغ اماو © اورضحو ةفوكلا

 ةليلو اموي اوراسف قرطلا عيمج يف متر فو لطب فلا هنلخ لسراو

 وه امنيبق * !ليدغ مد

 بي رغ ماقف هيلدب نيب ضرالا لبتو هيلع لخاد ميهسب اذاو كليك

 د 6

 ةغاو نامزلا باون نم هيلع فاخث ةدجو



 تيجع ركسع عم غماىلاكلملا لاثق ةياكح م

 ىلا تاللص و لق كلماي هل لاقف * ريوس ايكنك نيا لاقو هيلا رظنامل

 نا:ةامكعلا رماو ةزع لحم ىلا لصو ابيجع بلكلا تدجرف ةفوكلا

 ةوتاف هباونل اهلطراو بتكلا بتك و ىف اعتف هووا دف * هب امم ةهوواكي

 نيفىصضاقا ورامحو مايخلا اوكف ليحزلاب ؛كسع بي وغ زماف ةركاسعلاب

 نيل :رخازلا رحملا لثم ركاسع اهلوحاو فجو اهيلا اولصو املف # ةفوكلا

 مايخلا اويدتو زافكلاركسع لباقم ةركسغب بيرغ لزنف ةرغعآ نم لوا اهل

 نارينلا او دقو اق .# مالظلا نيتفت اطلا ىلع لخدو مالع الا اوماقا و

 ىلصو ءاضوق بيرغ كلملا ماقف *«راهنلا غلط ئتح ناقيرغلا سرادت و

 لوبط قدبرما و * مالسلا هياع ريشاوبا ليلخلا انيبا ةلم ىلع نيتعك

 اهلويخلو تسبل اهعوولل ناسرفلاو تقفخ مالع ذلاو تقدق بردلا

 باب رتفىم لواف * تبلط ٍبفرحأا ناديولو كتروغا اهشفنال و تبكو

 نيغصلا نيب هداوج قاض دقو * بي رغ كلملا م غمادلا كلملا برحلا

 نايسرفلا ريح ئقتح ىنيفيسلا و نيدو اب بعل و نقي رفلا نيب رهتشاو

 هلو نالسك ينت 7 الزرابم نم له حاصف * ناقي وذلا هنم نيدعل او

 سراوق نم لطب هلزربف «رم كنك كلملا خا غمادلا كليلا انا « زجاع

 خماذلا ةاق الف مالكر يغ نم خماى لا ىلع لمحو هب ران ةلعش هناك رافكلا

 راثلا ىلا هحورب هللا لجعو هقتك نم نانسلا ج رخف ةردص يف هنعطو

 كلذك ل زي ملو هلتقف تلاثلاو هلتقف يناثلا هل زرب و هرارقلاسعيو

 لاجرلا تفقوق كلذ فتعف * الاطبإ الدر ىيعبسو ةتس مهنه لتق.- لوتح

 مكليو .لاقو هموق ىملع بيجع رفاكلا حاصق ةزرابملا نع لاطب الاو

 ادحا مكنم يقبيال هناف لحاو لعب |!هحاو اعيمج هل متزرب نا موق اب

 مهنم ضزالا اوكرتت نستح هدجا و ةلمح :هيلع اولمح اق *!كّطاتؤلو امفاق

 ماعلا او زش ىلذ دنعف © ةلدنجم ليغلا رفاوح. تحت مهسّوو و ةيلاخ



 ممم ةفاركلا هلوقلادو به عركسعل بيوع ركسغ ميزه ةداكح

 : مجسسناو ضرالاىلع مدلا لاس و * رمالا ىلع مجالا تقبطناو شهدملا

 ماقم يف. عاجشلا يبث و « رلظ ام همكح يف و برحلا يضاق ركح و

 يضقني نا قدص امو * مزوناو نابجلا ىلوو * مدقلا يسار برعأا

 ىلاتقءاو »بوح .ىف: اولازي رلى «# مالظلا.سدنخا لمللا :قفقيأزونراقتلإ

 كلذ .لنعف :* راكتعالاب .ليللا ملظا و رامنلا ىو. نتح . لاضف.:بزض رو

 نيكرسشملا ىلع رجه لب بيرغ يضر امف لاصفنالا ليط رافكلا قد

 يدايا اوتزهمكو اباقرو اسر اوعطق ركف * نودحوملا نودموملا هعبت و
 < ابابش و الو هكاوكلشا يكو *اباصعا و ابكر اومشش مكو «ابالصا و

 لق و* ح اورلا و بورهلا ىلع رافكلا مزع دق و الا حابصلا ربصا امف

 * رهظلا تقو ىلا نوملسملا رهعبت و حاضرلا روغلا قاقعنا نذع اومزهنا

 « نيفتكم رهب اوتا دقو افلا نيرشع نع ديزي امرهنم اورسا دقو

 ةنيدفالا ىف يداني نا :ايدانم رما ,ةفوكلا باي نئلع :بيرغ لزن و

 ىلملا دجويو *مانصالا ةدابع كرتي نمل نامطلا و نامالاب  ةروكذملا

 عراوش يف.اودان كلذ دنعف * مالظلاو ءايضلا و مانالا قلاخ مالعلا

 *« اراغص:و ازانك اهيف ناك نم لك رلسا و نمالاب لاق امك ةنيدملا

 هبي ع رك لقرو بيرغ كلملا مادق مهمالسا اوددج مهلك اوجرخخو
 ه«تنبا و سادرم نعي لأس مث * حرشناو ةردص مستا و حرغلا ةياغ

 لسرا كلذ لنعف *رمحالا ليجلا فلخ الزان ناك هنا .ةوربخاف ةيدهم

 * كيبا ربخ نع ىل فتك | هل لاقف ةلنع رضحف مريهس هييخا..ىلا

 راس و *رصق ام و رمسالا هحمر لقتعا:لق و رخأت ام و هداوج بكرق

 * ارثا هموقل ال واربخ هلىأر امف شتفو *«رمحالا لبجلا ىلا اهجوتم
 * نينسلا ةرفكرم اميطح نسلا ريبك بيرعلا نماخيش ىهناكم فأر و
 امادرم نا. يدلو .اي هل. لاقف * اوضم ىياو لاجرلا لاح نع ريهس هل أسف
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 مهيرارذ يبسو سادرم) ناقرمج لتق ةياكح ممرع

 ةتنب كخا و اميظع افوخ فاخ ةقوكلا ىلع بيرغ لوزنب عمس امل

 رافقلا و يراربلا كلت يف راسو ةديبع و هيراوج عيمج و هموقو

 هيخا ىلا عجر عيشلا مالك ريهس عمس املف *« هجوت نيا يرداالو

 لزتخو هةيبا كلم ريرس ئاع سلجو اديدش امغ رتجاف * كلمني هملعاو

 لضرا و ةفوكلا ىف ماقا و *لاطبالا عيمج ىئلع لاومالا قرفو هنئازخ

 نيعئاط ةرتاف ةلورلا ٍبابرا راضحاب رماو * بيجعرما فشكتسيساوجلا

 ةيعرلاب رهاصوا و ةينصلا عملا مهباع علخو * ةنيدملا لها نكلالكاو

 حاستتباكدوم اي كتمملا . العلا نع تتكسف حابصلا دازرهش كردا و

 ةفوكلا كشضا ىلع ملخ ايل ابيرغ نا ديعسلا كّلملا اهيا ينغلب تلاق

 جرخ و صنقلاو لودلا ىلا مايالا ضعب يف بكر ةيعرلاب مشاصوا و

 رسيهقكر امثا و راجشا يذداو ىلا لصو ناىلا راسو * سراف ةثام يف

 سعنت و سوفنلا هيلا حاترت نالزغلاو ىبظلل عقرم و *:رايطالا و راهنالا

 ارهزمامري ناك و مويلا كلذ هيفاوماقاف * سوكعلا ةرتف نم هحئاور

 لمح و ءوضولا لعب نيتعكر بيغ ىملصف * حابصلا ىلا هيف اوتاب و

 «ب رولا كلذيف نونط امهل جرهو حارصب اذا ون * ةركش و نلاعق هللا

 ئأو لوتح ناس و هتقو نم قرمف رابخالا انل فشكا ميهسل بيرغ لاقف

 لأسف ءاحايص و ادالواو ايبسم اميرح و ةبونجم اليخ و ةبوهنم الاوما

 ديس سادرم ريرح اذه اولاق *ربخلا ”يش يا مهل لاق و ةاعرلا ضعب

 سمالاب ناق رمجلا ناف «هعم يذلا يعلا لاوما و..هلاوما و نادتينب

 * هعيمج ىلا لاوما لخاو هلايع ىبس و هلاوما "بهن و اسادرم لتق
 رادبج وه و كاقرطلا» .مظق و تاراغلا نش هبأد :نم. ناق زهجلاو
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 مم همالس او بيرغ فنع ةرساو ناقرمجلا مم بيرغ لاتف ةياكح

 عمس املف * ناكم رش هنال كولملا الو نابرعلا هيلعر دقق ام كيفع

 بيرغ هيخا ىلا داع لاومالا بهنو ميرعلا يبس و هيبا ىتقب مي هس

 راعلا فشكل ةيمعلا هب تجاه و ران ىلع اوان. دادزاف * كلذب «.العاو

 ىلا لصو نائىلا راسو. :ةصرقلا نيبلاط هموق يف بكرف *رأغلا ,فخآاو

 « رفك و ىغب و ىغط نم ىلع ربكا هللا لاجرلا ىلع حاصق # موقلا

 ةطؤنحلا يف: فق بلك واطيب قييزرجم و !فحناو ةكمحإو  ةلممب قف[ جوع #لاقتاو
 «-ةيذا نتح يلزربب ناترمجلا نيا لاق و* نابج ريغ بلقب ناكيملا

 لوح «مالك نم بيرغ غرف امف * ناطوالا هنم ئلخا و ناوملا شاك

 * ليرسم نيدعأاب ليج نم ةعطتوا للجلا نم ةلج هناك ناقرمجلا زرب

 ريغ نم كينع رابج ةمدص ابيرغ مدصف |دج اليوط اق المع ناكو

 عم ناك و *يراضلالسالاك القال و بيرغ هيلع لمحت *مالسالو مالك

 البج هب برضول :نيزار ليقث ينيضلا ديدحلا نم .دوِمع ناق رمجلا

 بيرغ هنع غازف هسأر لع ابيرغ هب برضو ةدي يف هلمخفا# «مليهل

 سوبدلا لوانق ابيرغ نا م ارذ فصن اهيف تصاغف ضزرالاىف تلزنف

 نم دومعلا متوف * هعباصا سرهف هفك  ضبقم ىلع ناقرتمجلا  برتق و

 «* فاطاخلا قرملا نمع رشا هفطخاو هجرس رد نم بيرغ ئنحناف هدي

 ةلخنلا# صرالا لع مترف هعالضا فص ىلع ناقرمجلا هب برضاو

 ناسرف تعفدناو * لبحب هبحه و هفاتكرادا و ريهس هكخاف * قودسلا

 * نيبراه ىقابلا ىلو و نيسمخ اولتقف ناقرمجلا ناسرف  للغ .بيرغ

 عاتمهملاب ايدل ماب: لميحم اردضنو ةيوتس قاوتفينومايادإولاا واج
 اييتسيدلا نع ره ولأسو موت الو ندصعلا ىف نم لك بكرف

 هص الخ نلا اوقباست مه ليس ريب اوعمس املف * ناكامب مجرم اف

 ناقرمجلا رساراهل بيرغ فىلملا ناكو * يداولا نيدص اق اوراس و



 هموقو ناترمجلا مالسا ةياكح مما

 وضحاملذ #3 ناقرمجلا راضح اب رماو ةد اوج نع لزؤن هل اطبا تبرش و

 بلك اي بيرغ هل لاقف * نامزلا سراف ايكتريج ف انا لاق و هل عضخ

 بر نم فاخغتال و ئلاعت هللا دابع ىلع قيرطلا مطقت له برعلا

 بيزغ لاق نيمل اعلا بر امو يديساي ناق رمجلا هل لاقف * نيمل اعلا

 ةرجع نم اهلا ننعا . يلبس ا هل لاق *:تئاضملا نم قيعت امو. بلاي

 قكرييضف # هزيغ لمعا و هلك أ تاتو الا ضعب يف و لسعلاو ىمسلاب

 ىلاعت هللا الا كيعي ام شسيعت:اي لاق و *هافت نلع ىقلتسا ىتح بيرغ

 'يش هيلع ىفخ# ال و يح لك قزرو "يش لك قلخو كقالخ يذلا

 ريظعلا هل الا !نه نياو ناق رهجلا لاقف ري رق ”يش لك ىلع وه و

 *« هللا همسا هل الا كلذ نا ماعا اذه اي بيرغ هل لاق ةدبعا ىتح

 راهف الا ىرِجاَو راج الا تبناو ضرالاو تاومسلا قلخ يذنلاوهو

 ىري راصبالا .نه بجتحاو رانلاو ةنجلا و رايطالاو شوحولا قلخ و
 هناحبس [نق زر و:انقلخ ينزلا وه و:ىلع الا رظنملاب وهو * نزال

 هبلق مه اسم ىحتفنا بير غ مالك ناقر اقنيهجللا عوس املف وه آلا هلا ال

 ىضريو مكه ريصا ىتح لوتا امف يالوم اي لاقو * :للجرعشقا و

 ليلغلا ريش اربا. هللا الأ هلا ؤل لق بيرغهل لاق * ريظعلا برلا اذه يلع

 هل لاقف * ةداعسلا لضاوم بتكف ةداهشل اب ناقرمجلا قطنف * هللا لوسر

 لبقف اهواعأ ةدويق اولَخ بيرغ لاق * م لاق مالس الا ةوالح تقذ لش

 لق رابغب اذاو كلذكره امنيبف # بيرغ :لجر لبقو بيرغ مادق ضرالا

 حابملا مالكلا نع تتكسف ح ابصلا داز رهش كرداو راطق إلا فس ىتحراث

 هن ام: :سلا لعب نوعيرالاو ةثلاثلا ةليللا تناك املف

 نغرالا لبق ملا امل. ناقرمجلا ناديعسلا كلملا اهيا ينغلب تلاق



 معمل هةموو ناقروجلا مالسأ ةياكدع

 *« راطقالا لس ىتحراث لقرابغب اذاو كلذك رش امنيبف ببي رغ يدلي نيب

 روطلا لغم جرد *رابغلا اذه ربخ انا فدك ا ميه و بنيارغ لاقف

 رماع ىنبرابغ اذه نامزلا كلم اي لاقو داع رث ةعاس باغاو راط اذإ

 مالعالا مهياع ضرعاو كموق قالو بكرا هل لاقف * ناقرمجلا باحصا

 ناقرمجلا بكرف #2 ماسلا مهيمذ انامعا اوبا ناو اوولس كوع (طا ناف

 لالا نع 91 ودؤخلا و وازلا# حانطاوا" ا اقال ىتح هداوج قاس و

 موق اي لاقف # انالوم اي كىتمالسب انحرف لق ارلاق و رهمادقا ىلع اوثاو

 انرمأ أ هل اولاقف ماسحلا اهب هتمصت ئئفلاخ نم ونين يتعاظا نم

 ريشاربا هللاالا هل ١ ١ل يعم اول وق لاق # ارما كل فلاغن الانئاف تقف امب

 ةموح يف مكب م ينا نوملعت اما مو اي مهل لاثو 3 بي ربغ عمم هل

 ينق اذاو ناسنا درك ينرسأ لكو ناعطلاو برعأا فيولا ناديملا

 ِعِجوت مث * نيحوتلا ةماكب اوقظن «مالك هموق عموس املف * ناوهلاو لذلا

 | مهب

 ىلا اوضما مهل لاقو * مهب ح رفف ضرالا اولبق نا دعب زعلاو ردنلاب

 انيقب ام انالوم اي هموقو ناقرمجلا لاقف * مالسالا زووم اوضرعاو مكين

 موناي بيرغ لاقن *كيلايت أنو انذالواب ”يجن حورن .نكل و كقرافن 5

 هل اوعدو هي لب نيب مهمالدنا اود لحو بيب رغ ىلا ناقرمج

 ىتح هموقو ناقروجلا بكرف #* ةفوكلا "ةنيدم يف. ينوقعلاو اوضما

 اؤلملس اف « مالس ذلا“ ره الواو رمميزع ىلع اسس عمي ربحا
 5 مغلاو لامجأاو ليغلا اوقاس و مايخلا و تويبلا اودهو مههرخأ نع

 هاقال ةنوكلا ىلا لصو املف بيرغ راس و ةفوكلا وحن لا اوزاهو

 تفتوو هيبا تخأ يلع سلج و كلملا رصت لخد مث *بكو مب ناسرغلا

 ةاخلا نا ةو ربخا و سيساوجلا هيلع لخ دو *ةرسوم و ةنميم لاطبالا
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 نمهلا ضراو نامع

 املف * نميلا ضراو نامع ةنيدم بميداص ركرك نب دنملجلا ىلا لص و

 مكتيشا اوذخ موق اي لاق و هموق ئلع حاسد هيخاربخ بيرغ عمس

 ةعقولا لوا مشورسا نيدلا اغلا نيشلفلا يلع ضرعاو# مايا ةثلث دعبرغسل
 فالأ ةرشع ئباو افلا نورشع رىهنم رلس اف * مهعم ريسلاو مالس الا

 عاخو هيدي نيب ضرالا اولبقتو هموقو ناقرمجلا م لق مث ولون

ََ 

 دصتاو ركسعلا موق يف رشو سراف فلا نيرشع و كننك ينب نايك يف

 #3 ةعاطلاو عوسلا لاقف نامع ةند لم بح ابض ركرك ني دناجلا دالب

 سادرم ميرح ل قف م * اولحرو ةنوكلا نيف رهدال واو مهميرح اوك 2و

 اوشرف هيلع ايشغم حذوف ءانشلا 2 يض و كب لهم لئاع ة4ةؤيع تعئوف

 س ولجلا 4ءاق اهب لخ د و اهقنتعا قافا امملف #* درولا ءام ههجو نلع

 قارعلا نا ابكان هلعج و 3 ا|نلا ةمع -- حماخو هكلم ريرس ليلع

 لثغتم اف هيخا ةوزغ ىنم عج رب ىتح ةيدهم ىلع ةاصواو * هعيمج

 اه يرراظ و لدار بالا: ةرشع و: سراف. فلا .نيرغع .يفإ لجر رت ة ما

 نيدنلجلا رظنف :* رظرابغ نامع لشال ره لقو نومزهنم مو هموقب

 و
 مث ةعاس اوباغن ريخلا هل ارفشكي نا ةاعسلا رماف رابغلا كلذ ركرك

 قارعلا بحاص بيجع هل لاقي كلم رابغ اذه نا ةرربخا و اوداع

 ةدنع كلذ - امهلف ه«ضرا ىلا بوجع 0 نم للعلا يويعتف

 ىلع مايخلا هل اوبصنو ابيجع اوتال و اوجرخف ةوتالو اوجرخا هموقل لاق

 بلقلا نيزح كاب وهو دنلجلا ىلا بيجع علط و ةنيدملا باب

 >ةدفق: ند



 [85 . ةريزول لدلجلا لامتزاوركركن ب ففلجلا لنغ بيدجع لوصو ةياكح
 نوملسولا لاتقل درماوج

 هرهص رظن املف «اهنم دالوا هل و لنلجلا ةجوز بيجع رع تب تناكو
 عيمج هل ىكحن كريخ ام يندهلعا هل لاق ةلاعلا ةله يف وم و

 رمأي هنا كلم اي هل لاق و *هيخا عم ةرخآ ىلا هلوا نم هل ىرجام

 موقلا ترق ىنياف * ارايد كيخا مم نم يقبا ال راونالا تاذ سمشلا

 لع حاصف * سراف فلا نوسمخ مشو ةغوللاب مبكر لاق هش مكو

 ىلا بهذاو سر اق فلا نيعبس كعم فخ هل لاقو درماوج ةريزو لغو هموت

 «٠ باذعلا ع اوناب مهبقاعا لدح ةويعلاب م ينتأو نيملسملا دنع ةفوكلا

 *« موي عباس ىلا موي يناثو موي لوا ةفوكلا !ادصاق شيجلاب درماوج بكرف

 جابملا مالكلا نع: تتكسف حابصلا داز رهش كردا و لوزنلاب هموق درماوج

 ةثامثسلا دعب نوعبرالاو ةعبارلا ةليللا كتنناك امملذ

 ركسعلاب كنلجلا ملسزا امل درماوج نا نيعسلا كلابلا اهيا يذغلب تلاق

 اوحارتساو لوزنلاب هموت رماف راهنا وراجثا يذدا و ىلع اورم ةنوكلا ىلا
 مهقبس و ةداوج بكرو اولحرد نا درماوج 1 رما من * ليمللا فصن ىلا

 و هراه 0 تحاف لق 0 0 ىلا ع 1 سل | تقو كئلازاسو

 05 5 0 رع طك 7 4 نير 2مم 65 6س ربو رب س

 2 تت هنن © تكف 0 ا 70 - ودع

 رينو اها نيف دليلا داس

 3 م



 دزماؤفن ]وفل إكتب نعت ةياكح عي
 نإ مد 2 1 ءوم رقم دمع رت همس * 2 ياو هن:ثم 1-1 2 0 7

 اقرا دبع ماو و ١ 04 ايام لوطن 1 نر بيا

 0 اجمل( ىلا 57 ف دخا 7 يعرد و

 عش ىرم !درماوج غ .رف امف
 رولا 3 يام مهتم ها سااعملا رشا

 رينا و تابع قرع لونا انور بكت ديبع نقي كبانث ماشا و برعلا ياش أ

 © امالظ :«هجو يف ةايضلا راص مالكلا ا!ذه درماوج عمس املف * كسفنب

 عطظقتا« برعلا يلش اي هل لاق و ناقرمجلا ىلع رجه و هماسح, لس و

 هرقل ندع ال 501 ني:دبمعلا شيج مهتم اناو * يلع قب رطلا

 لع ةدربا م لاق مالكلا |!نله ناقرمجلا: موس املف © نيطوب رم هموك و

 «ه > نما : او ايبا هدف س6 سو س6 وى او و ننءازإ !رتنع م12

 ينانسو يي“ ثا نيس للعلا فانخ' لئغيلا: :موح يف فو رعملاس ةراقل انا

 هو روءم هنم < .عيم م + ةيصاط

 تت ع ل مطعتو رتهيز 34 لئجارملا نار هج نا

 اير 5 -

 ي ليسو يماما ١ لب يروم هع

 سمس م 0 سمسم 0 2" 8-2 اع

 ناعمجلا ىتقتلا 37 لوغولا ماوش

 6-0-2 89-05 ل اور م ' يت مي < 6 7-2-0

 ناديملا ةموح ين لدعلا كنعد ةولطسو كهز 5 نيد هل مامأ

 - ص ما 75 ا 9 -2- و بيد ار 65ه سم 8 0 1

 ينام دوسجتلا ن ناثوا مع اع الترم ليلخلا نيد كلا وعدبو'

 ريسلا نئاع رمتسا فو كلا ةنددم نم ةموقب راس نر ناقرمجلا نا من

 مث ©' ليللاتففصن ىلا ازماتاو رشم ينباحلا ىف 31 مث مايا, ةرشع

 كلذ يف :ردعنا و مهم لق راسو اولحرف ليحرلاب ناقرمجلا "د

 هليخت هيلع لمعت ةركذ مىلقن ام لشني وض وو درماوج خيو سف *يداولا

 نومنقملا لبقا ئتخ ربص و نيفصن هقشف فيسلاب ةبرضو .ةرماك لس

 فالأ ةنمخ لجأت ركقم ةسمخ لك اوفرغت لاقو * ىرجامب ميلا



 موا  ناغكلا لع رمتيلفو راعكلا مم نهملسمالا للاعق ياتشب

 ءئادعالا+ لوا يغلطو اذاف  «رماع ينب لاجراو اناو يداولا ' كوحانررو فد و

 اول مخافأ نيحايص, متخنهسن اذاف * نيك١ هلبلا عصا و مهيلع  لمحا

 :نئلغ اوراد *:ةعاطو اهوسر اولاقف فيسااب زيويف اوبارضا و اوؤبكو

 :- ينلا ناقشنا دتع .يداولا. تاهج قف اوتزفتف ره رملعا و مهل ءاظبا

 * كرخلاو ليمسلا .اًيلم لق او مناغلا عيظق . لغم اولبقا نق .موقلاب. اذاةو

 غمسف ندنبك'| هللا اوحاص ورتمالع ودب و ناترمعلا مح, كلذ .كتعف

 ةريك ا. هللا تامجلا' رئاس نم نوملسملا ' حاص اون ب«رافكلا زو. :نونض وملا

 ننباي - لك بو :لالكمتلا تو :نابجلا تربواذ * رغك نم لدخو #رصنو تف

 مزاهلاب .اضعب رهضعتب .برصضا و راغكلا" شه كاناف»# ربكا هللا: لوتقي رضفلا "و

 عش يدنا رارسالا نوملسملا لمحو راتيلا

 ينفدق و الاهرجولا رهظت ل و هرئاح نابج و'زئاف.مد و وئاط سار“الا

 يرد رن اما بكف »ع راخلا ّق

 مزفنا و «زارقلا سب. و.ناغلا- علا. رمح اوزاب. هللا. لج راقكلا اغلث

 نونا قنقي' وا نو رسأي علوملسولاب ريو عبقناو واقل يفساعتهيتااةييرؤلاهل)
 نم::عجزي مل و فالأ ةعبس اورا قا اورنج مث «زاهنلا فصن نا

 نوتلسملا .غجر و * نوحو رجم ره .رثكا و افلا نيزهع و :ةتس ريغ رافكلا
 مايخلا و لاسعثالا و ”ددقعلا وةليدلا .اوعمج و. نيزؤصنم#نيليؤلم

 تالكسف حابضلا : دار رتهشش. ككوداو *غ ةقوكلا:ئلا نمر اذ:.نفلا: ممن اولا" و

 نيب زو هنيب مقو اهممل ناترمجلا نا كيعسلا كلملا اهنا ىنغلب' "”تلاق

 رهلاوما لخا و اازيثك اقلخرهنم رشا و هموق لتق و .هلتق. لاتقلا درماوج
 ناقرهجلا اما و # ةفكلا: ىلا سراف فلا عم.اهلشرا و رهلاقثا وره و



 ىلغ مالسالا اوضرع و ليخلا نع اولزن رهناف مالسالا ركاسع و
 * مهباوحرف و نيقاويقوإ ءاو و طاب يفت اناساو ابلق اوملهساف ئراسالا

 رث * ةليل و اموي ههوق حار او ريظع شمج يف ناق رمجلا راس لق و

 فلالا راس و ركرك نب ىنلجلا .دالب !دصاق حابصلا كنع مهب لح

 ىرجاوب اتيرغ كلملا وملعا و © ةنوكلا ىلا اولصو نتح ةمينغلاب سراف

 كغم ذخ و بكزا .هل لاق و لبجلا لوغ ىنلا تفتلا بر عيتساز ح رفف

 نيرشع يف ؛دالوا و لوغلا .نادغد بكرف *ناقرمتجلا عبتا و افلا ني رشع

 زافكلا .نم' نومزهنملا. لصو و * نامع ةنيدم اودضق و ,سراف افلا

 شهدناف * روبثلا و ليولاب نوعدي و .نوكبي مهو ةنيدملا ىلا

 لاقف «رهل ىرج امب ةوربخاف ركتبيصم امرهل لاق و ركرك نب دنلجلا

 ماع لعو املع نيرشع. اونك كلم اي اولاقن © اوناك مكب و يكلي و. ىهل
 سمشلا تدرط.ال لاق. مالعلا اذه كنلجلاعمساملف * سراف .فلا هتحت

 سراف فلا نوعبس رتنا و.افلا نورشع مكيلغيا ١ مكليو اي ٠ ةكرب ركبف

 هفيس لمص همغ عقيم جما دما وحب فالأ هةلثب مرقم برماوج و

 مده يف وس موقلا ليبن 0 ركيلع رضح ىمل لاق و مهيف حاص و

 كعب رت *بيبلللل ره ومر, رهارخأ نع رهونناف نيمؤهنملا ىلع
 سزاف فلا ةبئام يف بكرا هل :لاق و ه«نبا ىلع دنلخغلا حاص كلذ

 كلملا نيا ناك دق و * قالطالا سلع هب رخاو قارعلا ىلا .ضماو

 ناكو * هنم سرفا هيبا ركسع يف نكي ملو ناجروقلا ميسا دنلجعلا

 لاطبالآتيردتبا و همايخ ناجروقلا جرفعاف- سراف قالا ةنلث ىَلَع لمحبي

 مهضعب واخي اناييب و رهتدع اييباو مهتبشا اوذخا و لاجرلا تجرخ و

 تايبالا ةده ىشنارو .هشغنب بجعا دقو ركسعلا مادق نادرؤقلا و اضعب

 ا يا ا مس ممم م ا لا 2 عض همم ل وو م س6 # هامش 7

 ر-ضعلا و الغلا لهال ترهت رهتشا يركذو ناجروقلا انا



 موم ١ دنلجلاكلملاى با ناجروقلاعمناقرمجلال اتق ةياكح

 ومدمو <86 سمس مو و و روم 2 سس ةه 204

 رقبلا لمد ضرالا ىلع زؤحي - ةتيدرا- نيم صراف
 هم ر5 6 5 1! !"80ه َض 6 دس ع د - - 2 6 مس م

 رك الا قام اه تجرح َو مهققرف ركاس ع نم و

 مه--+< هاه م 6802 ه مر س ان و م22 ساس هبه رب ماج

 ردطملاك ادغلا ءامد يدبأ و قارعلا وؤغا ينا ىلب الق
 م 5 ةاوي ا هدول وهم ماسالا هو سوم هس 00001 هما

 تخرب ارابعب ربه اذإونورئاس ريغ اسييف'# .امويبارشج ىتثا موقلاواسإب
 !له رب ينوتيا مهل لاقو ةاعسلا ئاع ناجروقلاحاصفراطتالاو قفالا لس

 اي اولاق و * ناجزوقللاوداعو * مالعالا تح اوربع تح اوراسف رابغلا

 مه ومتيصحا لش مهل لاق و ح رفف نيملسملا رابغ اذه نا كلم

 درجا ام تيد ىئخ و لاقف + املع نيرشع مالعالا نم ان ددع اولاقف
 رفاوح تحت رهسرر لعجا و يدحو مهل جرخا امنارو ادخا ىويلع

 رافكلا ركاسع ىلا رظن دق و ناترمجلارابغ رابغلااذه ناكر * ليخلا

 اولزنف مايغلا بصن و لوزنلاب هوت رماذ رخازلا رسحبلا لغم م رن
 مالظلا و رونلا قلاخ مالعلا كلملا نورك في آي رهو مالع الا اوماقا و

 نلاعتو هنابس ىلع الا رظنملاب وش و ري ال ا كرت يذلا "يش لك بر

 اوذخ مهل لاق و مه«[مخ اوم هاك كلا

 ثلغلا ناكاذاف مكتحلساب متنا و الا اومانتالو * مك ددل» اولمحإو ركتبشا

 سرساج ناكو * ةليلقلا ةمذرشلا هذه اوسو.د و اوبكراف ليلا نم ريخالا

 تفتلاف * ناقرمجلا ربخاو داعف رافكلا هتربدام عمسي ,افتاو ناقروجلا

 لاغبلاب ينوتيا ليللا لبقا اذاو كح. الس اومل محا لاق. و هلاطبال

 يف اهولعجا و سارجالا و لتالقلا و لجالجلاب ينوتيا و لامجلا و

 لغب و لمج فلا نيرشع نم رثكأ تناكو * لاغبلا و لامجلا قانعا
 هموق ناقرمجلا رما مث * مانملا يف ارلخد ئتحرافكلا قلع اوربص و



 ىنيملسملا ةناعال لبجلا لوغنوصضو ةياكح مو

 ملا عزقملاملا بل مم '”رضتلا اًوي.لطو اولكودت «لا نئلعو اوبكرف ٌبوكرلاب

 حاضوللا ةنساب اقاوم راتكلا وسن 3 تاؤللا و" لامعلا اوقوش مهل ' لاق

 رافكلا مايخ نيلغ ب رث + نامجا١و لاغبلا رئاسب مهر مما'امق اولعفف

 - نع ر,وفملخ نوملسملا -و سارجالاو لتالقلاو نسف لا ترعقعق نق و

 كيبولا+ كذب قاللطلا او «ناعجلا ”نلتألا نق ا 2001 ن وتوت مهو

 هذه تعمس امل نيغلا تمخشو » لآلجلا و :ةمظعلا هل نم لاعتملا

 حابصلا داز ٍرَهش كرذا و ايف سانلا و مايخأا تسادو ةويظعلا ةليكلا

 لآ مالعلا نع تقكمف َح افبلع_ ةبسكر لستم ا 017216

 00 الل عي رالاو ةييداميلا ةلدالا يتطاول

 راقكلا ىلع م ده آما ناقرمجلا نأ كيعسلا كلملا اهيآ ينغلب كلاق

 نركرشملا ماق * ماين سادلاو ليللا ئف هلامج و هلويخ و ةموقب

 3-3 رده ر غكا ّلتقاىدح در ره ضعي ىف اوعقو و مح الأس 00

 7 ودجلو لب نهمآلسملا نم اليتن اودجب 9 مهضعب ل اورظن لقو

 ىلع ناجروتقلا حاصق *# رميا تلمع ةليح اهنا اوولعف ى 86 نضل ١

 انِب ةولعف م هلعفت نا 'اندرا ينلا يناوزلا ىنب اي لاق و هموق ةيقب

 راث رت رابعب اذاو اولمح# 37920 ار رش لكس بلحت للا

 نا ناب راه قلك رجلا لف و قؤرشتو ةلعف حايرلا هنب رضفراطقألا لس لثح

 لق كم لطب لالا ميعم امو * در رلا قي ربو دولا ناعجل رابغلا تحن

 اوفتوت رابغلا زافكلا رظن املف © كلقا مر لقتعا لقو دنهم فيسب لاقت

 او رظت"”رث' رابعلا "كت" اوراس# اًيعاس ةنئاط لك تاس را و لاتقلا نع

 بيرغ هلّشرا يذلا مّداقلا شيجلا ناكو *نوملسم مهنا اوربخاف اوداعو

 قيملسملا ٌرسع ىلا َلضَرف ةشيج'مادق ازئاس ونه ناكو لبجلا لود
 ته موا



 م هيلع ناقرمجلا ةبلغو ناَجاز وقلا مم ناقرمجلا لاعق ةناكح

 رهناك راؤكلا ئلءاومجش,لقو هموق و ناترمجا1 لمح اهينعفا» زاززتالا
 دوسا و زاظْلا ينيدرلا جزل راتبلا فيسلا رشيف اولمْع او * زات ةلغش

 برشهو:وازكلا عاجبشلا تبث © رابغلا:ةرغكى م زاصتالا تيمعاو زاهتلا

 * راهتلاك ضرالاىملع .ءامللا راضو راغقلاو:يزاربلا"تلط “وا رفلا# قابجلا

 مث *راكتعالاب قيللا لبقاو راهنلا غرف ىتح لاتقو برح يف ارا

 ىتخ اوتابو نيو اوكا و مايدخل ىف اوازنو رافكلا نم نوهلسملا لصفتا

 اوبكرؤ يبصلا وص نوماسملاىلص رث * ماستبالاب راهنلا لبتاو مالظلا لو

 كق او يردلا نم اولضت:نذا امل هو 2) لاق دق“ اجروقلا "اكو « نردلل

 «::نادتعطلا<و ترحل 0 و ناديملا ةعود انزربا ادغ موت اي

 حالو هرونت ءاضا و جابصلا مبا املف 8, شجملا يف ىناعجشل اد و

 حامرلا رمس اودم و حالسلا اورهش و * حايدلا اورثكا و ناتفئاطلا تكر

 ناَج راؤقلا بروعلا تاب محا شق لاا ناكو *© حاغكلاو يردأل اوفظضاو

 اكه لك « جاع ال و نالسك :مويلا ئنتان ال لاق ؤ كرك خب: نيلتجلا نبا

 رساع نب مدقم زربف مالعالا تحت وغلا -نادعس و ناقروجلاو

 ناغبك انمهن اك ناعثالا لمعف ناديملا ةموح يف "ناجزوقلا زاب

 منغملا ىلع ناَجرؤقلا ريغ كلذ نلعب رث'# ناتتزلا م ةلف ناس اع

 هطبخ لقو * هجرس نم هعلتتاف هيألحو هعازذ' بالج نم هكسه و

 َنَأ مث 3 مايخلا ىلاخعبي اورام واقكلا هنتكذف هسفتب“ هلغشا-و ضرالا ىف

 -. * ةرساف ملقم يناث "هل زؤبتق :لازنلا بملط و :لاصو لاج ناجيروقلا

 لبق نيملدقم ةعبس رسا ىتح' ملقم لعب امدقمرسأي ناجروقلا َلْزِد

 «ناركسعلا اهعمتفو َاديملا اهل اعود ةحبص ناقرمجلا خاص رث * رهظلا

 تايب الا ةذه لدشنا و * نادجو باتت ناجروقلا ىلع ديف



 ا ناجروقلا عم 531 حا

 مدسو رين - مم مه

 6. 0 سو 6س دس د ريشا ا

 لايرلا١ فقل و حونت 1-2 90 تريم لش

 م 6 مس وو سلا 0س رو دس ل اور ل لس

 لالصلا قي ِرَط قراند تيلع لى دهلا قير ناج روق ايف
 كاب ماو ود 6م رت < ص يي 2 ا ه0 لص

 لابجلا ىسرمو 0 بل نويل املا متن ز ١ اهل ادججو و

 دل ر مع هام6 يد

 لاكتلا مسيل مكر و 2 66 |ىلغ يو اي كسبعلا ماس اذا

 رمقلاو سمشلا بسو رخذو رخش ناقرمجلا مال ناج روقلا عمس املف

 كابي بيس  بب الإ هده كشني وهو. ناقزمعحلا ىلع لمحو

 1 هيمو حج تأ وح 0098 سي

 ٠ ءءء 1 جن. 1و..9 ء'

 .ٍ انت 5 سراوفلا لكو عيبا ثدصو 0
 7-2 بولا كر را هان - يي ما

 . ازنز راب فكنو لف يلو قب دقت مل اذا نات ردح 2

 فوهسل اب ابراضتو يوق بلقب هيلع لمح همالك ناترمجلا عمس املذ

 حايصلا امهنيب رثكو حامرلاب انعاطت و فوفصلا مهنم تجض بد

 يي رث * راهنلا ىلو لقو. رصعلا تاف ئتح لاتقو برح يف الا زي ماو

 ضرالاىلع ةاقلاف ةردص ىلع دومعل اب هبرضو ناجروقلاىلع ناقرمجلا

 املف * لامجلا لثم لبحب ةويحسو نوملسملا هفتكف * ةلكنلا عذج لغم

 اولمحف ةيله اجلا ةيمح مهت لخا اريسا مه ديس ىلا رافكلا .ترظن

 قيملببملا لاطبا صتلب اقف * ره الوم صالخ نو ديري نيملسملا ىلع

 ةاجنلل و .ىيبر اه , هتيقب ىلو و * نيح ورطم ضرالا ىلع مهتكرت و

 مضوتتش تح مهل ولازم ف سن هل مه افق يف فيسلا و نيبل اط

 اريثك ايش تذاكو ةمينغلا ىلا رهنع اوعجر مث © رافقلا و لابجلا ىف

 مث * ةمينغ نم اهل اي ةمينغاومنغ لقو * امهريغو مايخو ليخ نم



 م51 ىنيملسملا لاتقل ركرك نبدنلجلاجو رخ ةياكح

 ملف: هنرجو . :ددفو :ناجزوقلا ىلع مالس الإ ناقرمجلا ضرعو اوهج وت

 ني دصاق اولحر مث * ممر ىلع هسأر اوامحو هتبقر اوعطقف * ىلسي
 لتقب كلملا او ربخا مهناف رافكلا رما نم ناكام اماو © نامع ةنيذم

 هجاتب برض ربخلا اذه دنلجلا عمس املف © ركسعلا كلش و :دلو

 نهرالا ىلع ,عقورو, هيرخنم نم .مدلا .علط ئتح ههجو نلح , ىطلو ضزالا
 * ةريزو ليلع حاصو قاف اف درولا ءام ههجو ىلع اوشرف * هيلع ايشغم

 فيس براض اوكرتيال نا ىهرمأو باونلا عيمج ىلا بتكلا بتكا هل لاق و

 بتكلا بتكف * اعيمج رهب نوت ًايوالاسوق لماحالو ممرب انعاط الو

 ةثام ةردق رارج ركسع يف اوراس و باونلا زهجتف ةاعسلا مم اهلس راو

 اوداراو * ليخلا دايجو: لامجلاو مايخلا اوثيهف * اغلا نونامث و فلا

 فلا نيعبس يف البقا لق لوغلا ناذعسو ناقرمجلاب اذا و اولحري نا

 املف * سطاغ ديدحلا ىف مهنم لكو * سباوع ثويل رهن سراف

 ثتاذ سمشلا قح و لاق و حرف اولبتا لق نيملسملا ىلا .دنلجلا رظن
 قارعلا برخاو * رابخالا دري نم الو ارايد ءادعالا نم ىقبا ام راونالا

 بهجع ىلا تفتلا مث «ران يل دربتال و راوغملا نيراغلا يندلو وأكل خب و

 قح و اناف * انل اهتبلج ىتلا كتبلج هذه قارعلا بلك اي هل لاق و

 حمس املف * ةلتق رشا فكنلتق ؤل يودع نم فصتنا مل نا يدوبعم

 تح ربص مث * هسفن مولي راصو اديرش امغ متنا مالكلا اذه بيجع

 نعال زعنم ناكو ىللهللا يطأ و راومامج ءاويضن ب نوملسملا لزن

 امل هنا اوملعا ىمع ىنباي مهل لاقف * هتريشعى نم ىقب نم عم ماهخلا

 كلالق ةنتو * عزفلا ةياغ دنلجلا وانا رهن تعزف نوملسملا تابقا

 علا يدنع يأرلا و * ةريغ نم ال و يلا نم ينموح نا ردقي مل هنا
 هنال * ناطحت نب برعي كلملا ىصقن و نوهعلا تمان اذا انب اولحرت
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 بيجع بورشو للعلا ركسع عم لوغلا ن ادعس لاتق ةياكح 04

 وهانه اولاقمالكلا اذه هموق عمس املف # اناطلس ئوقا و |!دنج رفكا

 يف اولخري و مايخلا باوبا ئلع رانلا اودقوي نا مه رماق باوصلا

 تح اوحبصا اًسمق اوراس و هب رهرما ام اولعفف © مالظلا سدنخ

 عردم فلا نوتسو ناتئامو دنلجلا سبصا مث * ةديعب ادالب اوعطق

 اوفطصاو بربعلا سوك اوقدو * كيضنلا درؤلا و فيدحلايف نيساءاغ

 سراف فلا نيعبرا يف نادعسو ناقرمجلا بكرو * بيرضلا و نعطال

 * دارطلا ىف نوهىدقم دايج دا سراف فلا ىلع لك تحث دادش لاطبا

 ةنسا و"فوهسلا ابحضو ناعطلا و برضلا ابلط و نا ركسعلا فطصاف

 نادعس برحلا باب متف نم لوا ناكو * نونملا سك بردقل نارملا

 هلتقف رافكلا نم لطب هلز ربف * ناجلا ةدرم نموا ناوص لبج هنكوشو

 راغلا اولعشا لاقو * هناملغ و ةدالوا ىلع حاص و ناديملا ىف ةامرو

 هلك اذ ايوشم هل ةومرقو * هب مش رما ام اولعفف ليتقلا اذه اووشا و

 سمشلل ايارلاقف * ديعب نم هيلا نورظني نوفتاورافكلاو همظع شهن و

 لزي ل و * نادعس هلتقف رافكلا نم مدقم هل لزنف ناف رقلا اذه اولتقا

 رافغكلا فقوت اه دنعف * اسراف نيفلث لتق ىتح سراف دعب اسراف لتقي

 خاصف * ناليغلاو ناجأ لتاقي نم اولاق و ناذعس لاتق نع ماعلا

 زريف * اليتق وا اريسا هب ينيتأتو سراف ةثام هيلع لمحت لاقو دنلجلا

 رقاقلتف * نانسلاو فويسلاب ةودصتو نادعس ىلغ اولمح و سزراف ةثام

 هلثغشي ال يزلا نايدلا كلملا دحوي وهو ناوصلا نم ىوقا بلقب

 ىقلا نئتح. فيسلاب مهيف برض و ربكا هللا لاقو # نانش نع ناش

 *يلع ا اي رايبم لعتف ! ةريلو ةلرجم ريغ 5 لاج امف مهسور

 مهسقم لك تحت نيمدتم ةرفع نلع لنلجلا حاصف ينابلا برش و



 مع نادعسل د نلجلا ركسع رسا ةياكح

 هوضيقاف هتحجت ىنم عقي ئتح لبنلاب ةداوج ارمرا هل لاق و لطب فلا
 يوق بلقب ره التف سراف فالأ ةرشع نادعس ىلع لمع * ديلاب

 نادعس ىلع اولم> لق و رافكلا ىلا نوملسملا و ناقرمجلا رظنف

 ةدارج اولتت ئتح ناذعس ىلا اولصو امف * هيلع اولمح و او ربكف
 تيمع و راهنلا ىلظا ئتحرافكلا ىلع نيلماح اولازي ملو ارهسا ةويذخا و

 نابجلا ىعحاو راوغم سراف لك تيث و راقبلا فيسلا كرو * زاصبالا
 دوسالا روثلا ىف ءاضييلا ةماشلاك رافكلا ىف نوملسملا تيقبو «راهبنالا

 جانبي يبو هلا مالكلا نع تتكسف حابصلا دازرهش فكرداو

 ةئايثسلا لعب ىن وعيرالا و ةعباسلا ةليللا يبن لا

 نيملسملا نيب لتشا برحا) ناديعسلا كلملا اهيا ينغلب تلق

 روثلا ىف ءاهغيبلا ةماشلاكر افكلا ىف نوملسملا تراص نتح راغكلا و

 نم اوقرتفاو مالظلا لبقا ئتح مانطصاو بوض يف اولاؤي: يل و # دوسالا
 هموقو ناترمجلا عجر و * ددع اهلامريثك قلخرافكلا نمل تق لقو * رهضغب

 #مانم ال و ماعط مهل بطي ماو نادعس نئلع نزؤعلا ةياغ يف مش و

 ناقرمجلا لاقف * فلا نود مهنم لوتقملا اودجرف رهموق اودقفت و

 لتقا و ناعطلا و بردا ماقم و ناديملا ةموح يفزربا ينا موق أي

 نادعس ىهب يدنا و * ئراسا رش ننخأا اؤ مهلامع يبسا و ىهلاطبا

 مهيولق تباطف * ناش نع ناش هلغشي ال يذلا نايدلا كلملا نذاب

 هتدارس لخد و ماق هناف دنلجلا اما و *» رهمايبخ ىلا اوقرغت مث اوحرف و

 ناهدعسب اعد و هلويح نم هموق تثراد و هكلم ريرس ىلع سلجو

 لامح ايو برعلا لتا ايو بلك ابل ايهل لاقت هيدي نسب ةووف

 لدنجم و نارتالا لتاق نامزلا عيجش ناجروقلا يدلو لتق نم بطعلا



 ةركسع ىلا ها وص وورافكلا ىلإ نم ةسفن نادعس صالخ ةياكح 0.

 ديس بيرغ.كلملا ركسع مدقم ناقرمجلاهلتق نادعس هل لاق *لاطبالا

 مالك ىلبلجلا عمس اماف * ناعيج تنكو هتلكاو هتيوش انا و ناسرغلا

 فايسلا ىثاف * هتبقر برضب رماو هسأر ما يف هانيع تراح نالعس

 «حءطقف فاتكلا ىف ناد عس عطمت كلذ دنعف نادعسل مدقتو «:مهب

 لصق و #* همر ىمرف هبرض و هنم فيهلا فطخ و ىايسلا يلع رش و

 نيرضاصلا ىف ناذعس عقوف برهو رثرسلا نع هحور ىبف دنلجلا
 كلا نيت لعدن نقاب بره و ' ىكملا" نئاؤخ: لم -نينرغه !رتهنم لق
 نيرضالا ىلع نادعنس رجضو رافكلا ركسع يف حايصلا مفتراو

 نيب نم اوقرغت كلذ لنعف * ال امش و انيمي رهيف برضو *رانكلا نم

 نئتح * فيسلاب ادعلاىف برضي ارئاس لؤب 2 و قاقزلا هل اولخاف هيدي

 ميجض نوملسملا عمسو * نيملسملا مايخ ىصتو مايخلا نم جرخ

 نادعسب اذإ و نوتهاب 7 امنيبف * ةدجن مهتء اج مولعل اولاقف رافكلا

 هب رهرثكا ناكو * اديمدلش احرف همو لقب اوحرفف مهيلع لبق ادق

 ةمالسل اب ةونه و نوملسملا هيلع تملس و هيلع ملسف ناقرمجلا احرف
 مهناف رابفكلا رما نم نااماماو * نيملسملا رما نم ناكام اذه

 ىلملا مهل لاقن * نادعس حاور دعب قدارسلا ىلامهكلمو مه وعجر
 راهنلا رونو لمللا مالظ ى> و راونالا تاذ سمشلا ىح و موق اي
 «راهنلا اذه يف لتقلا نم رلسا ينا نظا تنكام *رايسلا بكاوكلا و

 اريعش الو اعمق دنع يو تنك ال و ىنط ال ةدي يف تعقتوولو

 اذه لثم لمعي نم انيارام كلم اي اولاقن * بوبعلا نم ةبحالو

 اوبكراو مكد دع اولمح اف دغ يف ناكاذا موق اي مهبل لاقف * لوغلا

 076 نوط ان ليخلا رف اوح تا موس ود و ركل ويخ

 ناقروجلا لاقف * لوغلا نإادعس صالخو رصنلاب نكن رهو اولا
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 |١ ةركسع عم نيملسملا دنع بيرغ لوصو ةياكح

 ميهاربا ليلخلا ىحو يلثمب قيلي امو ىلغف ركيرا ناديملا ىف !ىدغ

 روم وحد نئتح راتبلاب مهيف نبرخ الو تالتقلا عخشا مهنلتق ال

 ينومتيأر اذاذ ةرسيملاو ةنميجلا ىلع لوحا ينا تيوندق نكلو * رهف لك
 يضقيل مامتش ال اب يفلخ اولمح اف مالع الا تت كلملا ىلع تموج لق

 تنابو راهتلا عاط ئتح ناسر احب ناقي رغلا تابو * الوعفم ناك ارما هللا

 بارغ حاص و ىنيعلا ةحمل نم ع رسا ناقيرفلا بكرو *راظنلل سمشلا

 تف نم لواف * لاتقلا و برح-للا وفطصاو * نيعلاب رهضعب اورظنو نيبلا

 نادنلجلا داراف + لاؤنلا بلطو لاصو لاجف ناقرمجلا برعلا باب

 هتب رض و راهنلا ماطارو راظنالا دس ئتح راث دق رابغب اذاو هموقب لمح#

 فاح ال عابسلا مهناك لاجرو عدصت حامرو * عطقت فويس و ع ديمس

 اولس را و لاققلا نع اوكسما رابغلا نا ركسعلا رظن املف * عرجت الو

 نوريثملا نوم داسقلا وال ره موق يا نمو زابخ الا رهل 'فشكي نم
 مث راصب الا نع اوباغو رابغلا تح او ربعو ةاعسلا راسن * رابغلا !فهل

 ءالّوه نا مهربخا هناف رافكلا يعاش اماف *راهنلا نم ةعاس دعب اوداع

 نيملسملا يع اساماو * بيرغ مهكلمو ىنيملسملا نم ةفئاط ىنيمداقلا

 * همو لقب اوحرفف هموقو بيرغ فىلملا ”ىجمب مها ع-جر هناف

 ه*د لد نيب ضرالا اولبقو اولزؤنو مهكلم اوقالو رهايخ اوقاس مهنا مث

 حابملا مالكلا نع .تتقكسف حابصلا داز رهش كرداو * هيلع اوملس و

 ةئامتسلا دعب نوعبر الا و ةنماثلا ةليللا تناك املف

 مهل رضح اهل نيملسملا ركسع نادهعسلا كلملا اهيا ىنغلب .تلاق

 هيلع اوملسو هب لب نيب ضرالا اوليقو |!ديلش احرف اوحرف بيرغ كلملا



 ركرك نب ليلجلا دنع هياتك بي رغلاسر او بيجعبو ره ةياكح

 هل اوبصنو مايخلا اولص و و مهتم السب جرنو مهب بحرف * هل وح اورادو

 بابراو هكلم ريرس ىلع بيب رغ كىلملا سلج و مالعالاو تاقدارسلا

 ديانا نب نادعسل يرجو عموج هل اوكف ل

 هلع تح يللا هلم :هيماسجا دروس دنلجلا او ربخاف

 هموق عم بره رادغ بلك هنا راونالا تثتاذ سمشلا قحو لاقو * هعبصأ

 هلا ءادعإلا ةذه عف ادي .يقب ام نكل و #راغقلاو يراربلا يف وارشالا

 *نيملسملا نم اورذحا و ركيولقا و وقو مكمزع اودشف ديدشلا لاتقلا
 مكبولت اووقو ركمزع اود هموقل لاق هناف بيرغ كلملا اماو

 كلم اي ارلاقن * ركودع ىلع رك رصني نا ةرلأساو مكبرب اونيعتساو

 تابو * ناعطلا و برحلا ماقم و ناديملا ةموح يف لعفن امارظنت فوس

 سموشلا تقرشاو * ج الو هرونب ءاضاو حابصلا جيصا لىتح ناتفئاطلا

 ميه اوما علم: نيلع نيتعكر بيرغ ىلصف * حاطبلاو ئبرلا سور ىلع
 «رافكلاىلا رمهس هيخا عم هلسراو ابوتكم بتك مث مالسلا هيلع ليلخلا

 -. # 00 007 ديرت ام هل اولاق رهيلا لصو املف

 جف هل 3 هيدي نيب ديس هب ىلع لاقف * هلوسرب

 درو هباتك لخأ رهعلا و برعلا يلع هللا همكح يذلا .بي رغ كلملا

 نمجحرلا هللا مسب هيف دجوف* ةأرقو هكفف باتكلا دنلجلا لخاف * هب اوج

 مو عمم يش لكب وه يزلا ريظعلا لحاولا ريدقلا برلا#ريحرلا

 حبتا نم لنلغ مالسلا و "يش لك برو * ريهاربا ودوهو ملاصو
 قييرط عبتاو نلع الا ىلملا عاطاو * ئدرلا بتاوع يشخر ئدهلا

 هللا آلا نيعي ال هناث ديلج اي ىعي اما « ىلوكالا ىلع ةرخالار اتخاو يدههلا



 م ركركى ب لنلجلا لنع هباتكب يرغ لاشرا ةياكح

 ءايبنالا لسراو *راودلا كلغلا و راهنلا و ليللا قلاخ راهقلا دتحاولا

 «راجشالا تبناو ضرالا طسبو ءامسلا عفرو راهنالا ىرجاو راربالا

 زيزعلا هللا وهف هراغقلا ىف شوحولا قزر م راوالا يف ريطلا قزرو
 ليللا روكم راسمب الا هك دت ال يذلاراتسلا مسيلعلا رافعلا

 دنلج اي ابا و * بتكلا لزناو لس رلا لسا 8 «راهنلا ىلع

 نم ملسست لس اف لسيلغلا ميش اربا نيدالا نيدال هنا

 596 تيبا ناو *رانلا باذع نم ةرخ ولا يف و.راثبلا فيسلا

 113 ىلا ليسمرإ و © راثأالا عطق و رايدلا بارخ و رام للاب رشباف
 لت ىيهعل لاق باتكلا .نيلجلا. ارت املف © نما نيا 1: نك ير

 دنلجلا اماو * بهذ نيا يردت امو هموق و وه برش ابيجغ نا كالومل

 ةيخال ريهس عجرف انرصنت سمشلاو اننيب برعلا نوكي !دغورمتيد نع عجري الف

 ةلأ نوملسملا لخا رث * حابصلا ىبصا يتح اوتابن ىرج لق اهب هملعاو

 قلاخ * حاتفلا ىلملا ركذب اونلعاو حارقلا ليلا اوبك و. حالتشلا
 تجت را نئتح برحلا لوبظ اوق دوريبكتل اب اونلعا و# حاورالاو داسجالا

 ئتح برعلا اوددتو *حاقو لطب و حاجحج سراف لك مدقت و * ضرالا

 ىف هداوج قاسو ناقرمجلا برحلا باب متف نم لواف © ضرالا تجترا
 هبابل الا ىلوازيح ئتح باشنلاو فيسل اب بعل و ناديملا ةموح

 الو نالسك مويلا ينت اي ال زج انم نم لشز رابم نم لض جاص ىث
 عمس املف *ر اغلا ذخأال زربي نمف لنلجلا نب ناجروقلا لتاق انا * زجاع

 اذهب ئنوتيا يناوزلا دالوا اي لاق و هموق يلع حاص ةدل و ركذ دنلجلا

 رام هيلع لمحت همد برشاو همحأ لكأ ئتح يدلو لتقق يذلا شزاغلا

 ناقرمجلا لعف ام دنلجلا رظن املف رجرمعا مزشهو » رهرثكا لتقف لطب

 راغيفجلا اوزهن ةدحاو ةلمح هيلع اونامحا لاق و هموق يلع حاص



 هركسع نمركرك نب لنلجأ ريهس قرس ةياكح مءرع

 ناقرمجعلا و هموقب بيرغ لمج اه: رمالا لاع ممالا تقبطناو شض دملا

 نايعلاب ثوملا كلم نافغدلا ىأرو * نادبالاو رودصلا قزم ىتح

 ثوملا طاخا و ناسللا سرخو ناذالا تمصو © نانعلا ئلارابغلا ملط و

 ريديورةروبا اهلا ملاو « نايجلا ىلو و:عاجشلا تبث و © ناكم لك نم

 ثعجرو مهضعب نماوق رتفاو لاصفف الا لوبطظ اوقدو *راهنلا ىلو ئتح لاتق

 حابملا مالكلا نع تتكشف حابصلا داز رهش كرداو * اهماوخ ىلا ةفئاط لك

 ةثامتسلا لعب نوعب رالاو ةعساتلا ةليللا ثناك ايلف

 برآلا ئضقنا امل ابيرغ فىلملا ناديعسلا ىلملا اهيا ينغلب .ثلاق

 ريرس ىلع سلجو اهمايخ ىلا ةفئاط لك تعجرو مهضعب نم اوقرتفاو

 نم تعزج انا هموقل لاق هلوح هباحكا تفطصاو هناطلس لحمو هكلم

 هقحلا ل نا و *نئضم نيا فرعا الو بمجع بلعلا !ذه بورهب رهقلا

 ضرالا لبق و ليللا ميهس ةوخا مدقتف «رهقلا نم ثوعدا يرأت لدبَلَو

 رادغلا بلكلا ربخ فشكاورافكلا ركسع ىلا ىضما انا كلم اي لاقو

 رافكلا يزب .ريهس ايزتف ريزنغلا !ذهربخ ىققحت رس بيرغ لاقف * بيجع
 انيلانل ره لجوف ءادعالا مايخ لصق مث * رهنم هنأكراصق مهسمل علو

 ىوس مون الب موقلا نم قبي مل و * لاتقلاو برحلا ىبم لوراكس مشو

 ةدنعامو امان كلملا دجوف قدارسلا ىلع مج و رمهس ربعف * سارحلا

 الغب رضح اف جرخو تيم هذ اكراصف *رايطلا ينهلا هممشو ملقتف# لحا

 ريصعلا هتوف طح و لغبلا قوق هطحو شرفلا ةثالم يف كلملا فلو

 هركن اف كىلملا ئسلع لخدو بيرغ قدارس ىلا لصو ىتح *راس و

 لاقن * ةونرعف ههجوفشكو ريوس فكحعضف ثنا نم هل اولاقو نورضاحلا



 م.م بيرغكلملا مادق ركرك نب لدلجا ريهس نايتا ةياكد

 مث * ر كرك نب دنلججلا اذه كلم اي هل للابن بديع اي كلمح ام بيرغ هل

 يف يا لاقف * نيملسملا نيب هسفن لجوف هينوع ىتف :و هفنا نم يزبلا

 هل لاق و *«ريهس ءزكلف مان و هينيع قبطا هنا رث .ىيبقلا مانملا !نذه

 تينا ريوس لاقف # انا نيا لاق و هينيع ىتفف نوعلم اي كينمع قفا
 نيلجلا عمس املث# قارعلا كلم رمدنك نب بيرغ كلما, ةرضج يف
 يذلاو بذذ يلام نا ملعاو * كتريج يف انا كلم اي لاق مالكلا اذه

 بيرغ لاقن * بره و كنيب و اننيب ىمرو كوذاوه لتاقن انجرخا

 يف لمعا نا يدصق يمع ىنباي لاقو هموقو ناترمجلا عجرو * هتميخ
 لعفا هل اولاقن * بيرغ كلملا دنع يمجو اهب ضيبا ةلمع ةليللا ءله
 اناو د اولمحا لاقن دع نوعيطم نوعضاس كرمال رطل ءاشن ام

 لوح اوقرفق و مكب يردي لحخلا اولد الإو رك ياعغأ اوففخو نكعم

 ربكا هللا نيلئاق اوحمصو او رك نورايوكت رتعمس اذان *رافكلا مايخ

 نعتساف # ىلاغت هللا نمرصنلا بلطنو ةنيدملا باب اودصتاو اورخأت و
 رافكلا لوح اوقرفت.او لهللا فصن نلا اوربص و لماكلا حالسلاب موقلا

 هللا لاقو هسرت ىلع هفيسب ,برض ناقرمجلاب اذا و * ةعاس اوربص و
 ىود لئتح 1 هللا اوحاصو هلم «موق لعفو * يداولا ىولف ربكا

 رافكلا هيتناف * لالطالا رئاس و لالتلا و لامرلا و لابجلا و يدارلا رهل

 رخأتو * يهني فيسلا راد لقو مب يف اوعقوو اوشه لنا لقو

 ةفيدملا اولخد و ىيباوبلا اولتقو ةنيدملا باوبا اوبلطو نوملسملا
 3 م



 ركوكوب دغاجا بيرغ كلملا لتت ةياكح 0

 ) * ناقرمجلل يرجام اله #* ميرحو لام نم اهيذ امب اه وكلمو

 نع ركسعلا بكز و تكرف ريبكتلاب حايدلا ممس هناف بيرغ ىلملا

 ناقرمتجلا و رماع-يتب رظنف ةعتولا نم برق لوتح ميه مدقتو « ره رخأ

 ةاخاربخا و عجزف نونملا ساك رش وقسا و رافكلا ىلع ةراغلا اونش لق

 م .راصلاب مهضغب يف نيلزان رافكلا رت مل ًّ ناقرمجلل اعىت * ناكامب

 * راطقالا ليلع ةرونب ءاضاو راهنلا عمط تح 1

 اوضراو مارك اي المحل لاقو هموق نع نين 50

 لاج و راتبلا فيسلا بعل و راجفلا يلعراربالا تامحف * مالعلا ككملا

 مهتنيدم اولخدي نا اوداراو رافكلا نم قفانم 0 راطغلا عمرا

 نوظيعم نيلبج نوب 5 وو 0 و ناقر 6 11

 م هلا مالكلا نع تتكسف حابصلا داز رهش كردا و

 ةئامتسلا لعب نيسمخلل ةيفوملا ةليللا تناك املذ

 ىلع اولمح امل نيملسُملا ركسع نا ديعسلا كلملا اهيا تيفو تلف

 اولازيماو «راغقلا و يراربلا يف اوتتشتو *راتبلا مواصلاب ره وقزم راغكلا

 ىلا اوعجر مث *راعوالا و لهسلا ىفاورشتنا ئتح فيسلاب رافكلا فلخ

 يشرك ىلع سلج و دنلجلا رصق بيرغ كلملا لخد و نامع ةنيذم

 اوعرساف كنلجلاب اغدق ةرسمم و ةنميم هلوح هبادحصإ تثرادو * ةتكلمش

 ع

 راف ىباف مالسالا هيلع. ضرعف «بيرغ كلملا يقي نيب ةررضحاو هيلا

 النك ا ةلبلا تكئاصأ ىنا دل لاقو ناقرمجلا ىلع ملخ ابيرغ نا

 ليقف كلاجر و كفل انييدتف + كاف اهلحو اهطبر بحاص و



 ممم نجلا كلم شعرم قد بوس و بيرغ ربا يلا

 * رعنلاو زعلاو رصنلا ماودب هلاغدو هركفو بيرغ كلملا لجر ناقرمجلا
 * لاومالا نم اهيف ام نلا رظن و ىدنلجلا نئازخ رتف اهب درغ نا مث

 *لاتقلاز تايارلا باحصإ لاجرلا و نيمدقملا نئلع قرف. كلذ دعب و

 * مايا ةرشع ةدم لاومالا نم قرغي راص و نايبصلاو تانبلا ئلع قرف و

 ةلئاه اي ور همانم يف يارف ىلايللا ضعب يف امئان ناك كلك كيب هنا رث

 يمانم يف تّأر ينا هل لاق و اميهس هاخا ةبن رث *اب وهرم اعزف هبتناف

 ىنم انيلع ضقنا لق و *  عسستم ناكم يداولا كلذ ودا و. يف اننا

 حامرلا لثم ناقيس امهلو اهونم ريكا يرمع يف:را ل ناججتولاون ريهطلا

 ميهس حمس املف # هتيأر يذلا اذهف امهنم انعزفف انيلع امجه نقاو

 هم كسفن ىلع سرتحاف ريبكو دع !ذه كلم اي لاق مالكلا اذه

 هل لاقن ةبكر و ةداوج بملط حابصلا ربصا املف. * ليللا ةيقب بيرغ مني ملف

 نا يدصقفردصلا قيض تدبصا لاقن * ىخا اي برهقت: لتازلا ميس

 لطب فلا فكعم لخ ريوس هل لاقن * يردص حرشنب لوتح مايا ةرغعرمسا

 اييهسو بلي رغ بكر كلذ ننعف © ريغ ال تنا وانا الا ريسا ال بيرغ لاقف

 لضصرو داو هنلا داو "نم نيرئاس .الازيب مل ون# جرورملا ]زن ةيدزاالا اهلاؤلاو

 راهنالا و رامثالا و راجمالاريثك داو ىلع اربع ئتح * جرم ىلا جرم
 بيطب عجري رازهلا و ناصغالا ئلع ناحلالاب .درغت ةرايطا «راهزالا مئاف

 * نانسولا ظتويهسح# لبلبلا و ناكملا هتوصباللم لق يرمقلاو «* ناحاالا

 مصف اب ةردلا امهب راجت .قوطملا و تخافلا و ناسنا هناك لو ردشلا و

 امهبجعاف ه ناجوز ههكانو لوكأم لكم اهرامثا يف راجشالا و *ناسل

 * ةراجتا لظ تت |دعق و ةراهنا نم ابرنق و ةرامثا نم اللاف يداولا كلذ

 نيمُت ان امه امئيبف © ماني ال نم ناحبههو امانفساعذلا امهيلع باغف

 انينمتم لج ازا لك ليحاو: ايهيلع اضقنا_ نق _ىنيدنوع:نسنرافتا ل1 و



 نجلا كلم شعرم كنع رمهس و بي رغرضأ ةياكح م

 ةبعناف# مامغلا قرف اراص ئتح وجلا العاىلا اعنتراو هلاك ع امه كحا

 ىلا ارا * ضرالا و ءاهوسلا نم امهسفنا الجوف بيرغو ميم

 رفتأألاسئأر وابتلل نر امه لاحا سأر نادرام امه اذاو ا

 بلاخم و .ليخلا فانذا لثم رعش امهل و قوسسلا ةاكنلاكو هو درق سأر

 ال اق :لاحلا كلت نيلا ريهس و بيرغ رظن املف * عابسلا بااخم لغم

 كىولم نماكلم نا كلذ ىف ببسلا ناكو * هللاب الا ةرقال و لوح ال

 نجلا نم ةيزاج بدعي قعاص همدضا كلو هل ناكو شعءرم ههسا نجلا

 امهو يداولا كلذ ين نيعمتجم ةمجن و: قعاض ناكو * ةمجن اهمسا

 انظف ةمعنو قعاص نلا ارظن راع ليوا نأكو © نير يط ةغض يف

 همد لاش اقعاضالا بصي راف باشنب امه ايمرف نيرئاط امه

 ام اهبيّطي نا افرخ ثراط و هتنطخ و قعاص ىلع ةمجن تنزع

 هلمدف هيبا رصت باب ىلع هتمر تح هب ةر ٌداط لزَت ع اقعاص باصا

 ةلببلا ىأر و :ةدلو ىلا شعرم رظن املف ه هيبا مادق ةرمر ئتح نوب اوبلا

 ةرايد برخا ئتح لاعفلا ءلذه كب لعف نم ةاكلواو لاق هعلض يف

 لاقو هينيع تف كلذ نيعف * ناجلا كولم ربكا ناكؤلو ةرامد لجعاو

 همالكرم عرف امف * نويعلا يداوب سنالا نم لجر الاي دلتق ام تبا اي

 ىلع حاصو # هيف نم مدلا ملط ئتح ةوبارطلف هحور تغلط ىتح

 « هيت نم لكب ينايتيا و نويعلا ىداو نلا اريس امهل لاقو 'نيدرام

 اميهتشاوت ابي رغ ايآرف:*ىنويعلا يداو لا ةلصو:ىتخ نا ذراملاز اشف

 بتنا ةملف # شعرم ئاا امه الص وائتد امهب اراس و امه :اقطخت نيمث

 الاقف * ضزالا و ءامعلا نيب امهسفغنا !دجو :امهمون نم بير غو ميم

 حاسبصلا داز رهش كردا و مم ظعلا يلعلا :هلث اب الا ةوتالو لوحال

 ج ا سس ب ولا مالللا نع تتكشف



 ةئامتسلا لعب نوسملاو ةيداملا ةليللا تنااملف

 اميهسوابيرغ افطخ امل نيدراملا ناديعسلا كلملا اهيا ينغلب تلاق
 هادجو شعرم مادق امه اعضو املو * نجلا كلم شعرم ىلا مهب | ءاجت

 سورةعبرا هتغج للعو روظعلا لبجأ اك وشه و هتكلمم يسرك نلغع اسلاج

 اميمهسو ابيرغ امدقف دهف سأرو ريت سأر و لمف .سأر و عبس. سأر
 يداو يف امه اندجو ناذلالا ناذه كام اي الاقو « نئعرم مارق

 «فثا نم راطو رخنو ردث لق و بضغلا نيهعب امهيلا رظذف نويعلا

 يدللو.امتلتق سنالا بالك اي لاتو * رضح نم لك هنم فاخ دقو ررشلا

 يزلا ىكدلو وه نمو .بيرغ لاقن © يدبك يف راسفلا امت فدقواو
 يداو يف امتنا امتنكام |لاقف * كدل و وظف يذلا وه نمو هاثملتق

 * ثامف باشن دوعب ةامتيمر و ريط ةغفص يف يللو امث رظنو نويعلا

 * ميدقلا كحاولا مييظعلا برلا ىح و هلتق. نم يردا ال انا بيرغ لاقف

 الو اريط اننيأر ام روش اربا ليلخلا :قح و ريلع يف لكب وه يننلا

 هلل اب فملح نيح بيرغ مالك شعرم عمس املف * اريط الو اشحو انلتق

 دنعي شعرم .ناكو * ىاسم هنا يلغ ىيفق ارب ليلغلا هيبنو هتمظعو

 هرتاف يتبرب ينوتيا لاق و هموق ئلع حاصف «رابجلا كلملا نود زاثلا

 ةيلع..اومرزو زانلاب هوسلعشازو هلي نيب: هوعضوف بهذ نم رولسعب
 هل نيسف رفصا بيهلو قرزا بيهلو رضخا بيهل هل ملطف * ريق اقعلا

 قلاعق هللا نا كح وني ميتهسو بيرغو اذه: لك * نورضاحلااو ىلتهلا

 هسأر كلملا عفرف *ر يدق "يش لك لع. هللا نا نا دهشيو هنا ربكي و

 امكل ام: نادك اي لاقن * نادجسيدل نيفقاو. اميهس و ابي رغ يأرف

 نوكي ال دوجسلا نا نيع الم اي راع ايتام بي رغ لاقف * نارجسنال



 نجلا كلم شعرم ٍلنع موس بي .رهر صا ةياكح س٠٠

 ءاملا عينم و * دوجولا ىلا مدعلا م دوجوملا ز ربم دوبعملا فكلملل الا

 مايقب فصوي الو * دولوملا ىلع للاولا ننح يذلا دوملجلارجكلا نم
 َينلاوه و * ليلغلا مههارباو دوهو ملاص و حون بر دوعت الو

 © راهقلا دحاولا هللا وهذ * رامث الاو راجش الا قلخو رانلاو ةنجلا قلخن

 ىلع حانص و هسأر ما يف .هانيع تبلقنا: مالكلا اذه شعرم عمس املف

 اميهس اوفتكف * يتبرل امه وبرق م نيبلكلا ني ذه اوذتك لاقو هموق

 فيرارش نم ةف ارشب اذاو #* رانلا ىف امضوم رد نا اوداراو ابيرغ و

 ارئاط ادامر تراصو رادلا تةفطنا و رسكناف رونتلا ىلع :تعقو رصقلا

 ربكا هللا رفع نم لذخو رصنو متفق ربكا هللا بيرغ لاقف * ءاوهلا ىف

 كنا: كلملا لاق كلذ كنعف * زابجلاكلملا نود رانلا دبعي نم ليلع

 نونجم اي باير لاقن # لاعلا ةذه اهل ىرج لىوتح يتبر ثرخهو رحاس

 عمس املف * اهرض د ام اهسفن نع تعفن تناك ناهربور رس رانلل ناكول

 زتكاوت زج ننازذ عقدنو لاقت ىانلا بسو رج#زو ر ده مالكلا اذه شعرم

 بطعلا اولمح# نا يا او درام ةئامب اغدو امهسبحب رماو * اهيفآلا

 لزت مل و ةميظع ران تبهتلاو * اولعفف رانلا هيف اوقلطي ناو اريغك

 بهذ نم تخأ يف ليف لولع شعرم بكر مث * حابصلا ىلا ةلعتشم

 ةفلتخم فانصا رهو * نجلا لئابت هلوح ثرادو ره اوجلاب عصرم

 دحاولاب ائاغتسا رانلا بيهل ايأراملن اميهسو ابيرغ اورضحا مث

 راصب الا هكردت ال يلا ناشلا ريظعلا * راهنلاو ليللا قلاخ راهقلا

 اذلؤلا نالسعزعي الازي لو * ريبخلا فيطللا وهو *راصبالا كرديوشهو
 *« رخ ازلا رحبلا لغم ترطماو قرشلا ىلا برغلا نم تعملط هب احسب

 تفتلا مث *. مهرصق ىف اولخ دو دنجلاو كلملا فاخف راثلا تأفطاف

 نيده يف. نرلوقت ام مهل لاقو ةلودلا .بابراو ريزولا يلا ىليلا



 ماا نيارغ دي ىلع شعرم م الس | ةياكح

 رانلل ىرجام قحلا ىلع امهنا الول كلم اي اول اقف '* ىنينلج لأ

 ىليلا لاق“ ناق داص قدلا ىلع امهنا لوقن نحنا *« لاعفلا ةله

 ولف * ةلط اب رانلا ةدابعن ةحض اولا ةقيرطلاو ىعلا يل ناب نق

 رسك يزلار جحلاو اه افطا يزلا رطملا اهسفن نع تعنمل ةبر تناك

 :كظلاو رونلاو زانلا قلخ يزل اب تنمأ اناف * ادامر تراص نقو اهرونت

 نوعماس ىنوعب ات كلذكى حنو كلم اياولاقف * نولوقت ام متنا ورورحلاو

 «لبقو ةقنتعاو هل رو هيري نيب ةرض> اف بيرغب اعد مث # نوعئاط

 ىلع اومحا زق دانحالا نا ينو لثم اهيهس ليقو هينبع ندب

 عاتشتبصلا داز زهش .كرداو انه ررو امهيديا نرلبقي ريهسو:تيرغ

 حاسل ةششسسسل سس سس سس

 ةئامتسلا دعب نوسمحلاو ةيناثلا ةلايللا تناك املف

 وه يدتشا امل نجلا كلم اشءرم ناديعسلا كلملا اهيا ىنغلب تلات

 كلّلكو امهنيعا نيب امهلبتو اميهس ةاخاو ابيرغ مضحا مالسالل هموثو

 ّكلملا نا مث د* اهمهمس ارو امهيّذيا لب" ئ اطعا > دزا هتلود بابرا

 اميهسو 78 نع ابي رغ سلحا و هئكلَبُم ىسرك يلع سلج اشعرم

 اولوق بيرغ لاقف * نيملسم ور مصنف لتةح لوقن ام يسنا اي لاقو ةراسي نع

 اواانإسلو ابلت ةموق ىلملا اساف © هللا ليلخ ميشاربا هللا الا هلا ال

 هل لاقف لهنتن هموت يا ا وسما 7 0

 و مهنم يو ىلع  فئاخ انا و ا فكلماي بيرغ

 كلم هل لاقن * ةرخآ ىلا هلوا نم بيجع هيخا عم هل ىرج ام هل ىكح

 امو كنموق ربخ فشكي نم .كىل فمعبا انا سنالا كلم اي نجلا



 بيرغ ركسءرابخا فشكل نميلا ىلا نيدرام شءرم لاسرا ةياكح

 اوه دحا نيلي لش نيدرامب اعد مث 0 بفكهجوب لمت ىتح :ةح حور نكيلخا

 البق نادر املا وضح امىلف * ىناجر وقلا همسا ىضياللاو قايلكلا ة«يسا

 امه ركاسعو امه ملل وينج ربخ اغشكاو ىنويلا ىلا اريس اههل لاقف ضرالا

 ام اذه نميلا وحن اراطو نادر امل اراس رث © ةغاطو اعمس الاقن

 مهل لاتن © ةمدخلا لحال 9 كلملا رصتاو فبطقو نوم.دقملاو او ره

 اؤدصتو نومدقملابكرف © اجرخو ارحم ابكر هاخاو كلملا نا مادخلا

 © نويعلا يداو ىلا اولصو لوتحر هع نوصقي اولا ازيزبلاو لابجلاو ةيدوالا

 نومدلقملا لاغف « نايعرب ىنيداؤج او ةيمرم 55 بي رغ ةللعاو لجوف

 مهنا مث 2 ريهاربا اقيليعما 54 ايي ناكملا |لذم نم لقف ككألا نا

 اوماق افه ارا امف مايا غلق لابعأاو يداولايف اوشتفو اوقرفق

 عالقلاو نوص-علاو نألاد ملا يف اوقرغت مهل اولاقو ةاعسلا اوباظو ءازعلا

 بحاو لك بلطو اوقرفت لقو * ةعاطو اعمس اولاقف انكلم ربخ اوفشكاو

 هلاوعقي ماو دقف هنا هيخا ريخ سيساوج 92 عم يبيجيعل لضوو اميلتا

 سلخ لخدو * رشبتساو ببرغ هيذا ل قفي كتييجح حرفف ريخ ىلع

 فلا يتثام ةاطعاو © هراجاف هبر اجتسا ناكو ناطحق نب برعي كلملا

 مهل جرد * نامغ 4:بلم ىلع لزن تح ةر همندعبإ بهج# راسو قالمع

 نادراملا لبقا 1 * راوسالا اونصحو باوبالا اوقلغو ةنيذملا اولخدو

 // فويس نم ند 2 ميفرملل هاج 0 د ليللا ليقا

 المعحف * هيصقلارج> ناسنا هب برض 00 ثع انثا هلوط فيس



 مام  رافكلل امهتميزهيرافكلاعم ناج روقلاو ناجليكلا لاقت ةياكح

 راغلا تجرخ و لتقلا مهيأ ارثكاو رافكلاب اشطب امهنا مث * موهاربا

 ئلا اورظنف: مهق دارس م رافكلا زربف خامه :ريخ انمو امه اوفإ نم
 مهنا مث *# هل وقع كثراط و اوابتخاو .نادب الا اهنمرعشقت ةبيجع ءايشا

 «رافكلا باقر يف نادصحي نادراملا و رهضعبب اوشطبو رهتساسا اوفطخ
 شعرم ىلملا بحاص بيرغ كىلملا ناملغ ىنعن ريكا .هللا ناحيصتيو

 دقو .ليللا فصتنا تح مهيف.ارئاد فيسلا لزب ملو « ىناجلا كلم

 لاملاو لقفلاو مايخلا اولوحف © تيرافع اهلك لابجلا نا رافكلل ليخت

 كرداو بوجع ابوره مهلوا ناكو * باهذلا او دصتو لامجلا ىلع

 اا يا يعم هلا مالكلا نع تقكسف جابصلا داز رهش

 ةثامتسلا لعب نوسمغاو ةثلاثلا ةليللا تناكاملف

 مهل وا ناكو باهذلا او لصق رافكلا ناديعسلا كلما: اهيا ينغلب تلاق

 يذئلارمالا اذه نم اوبجعت و نوملسملا. عمتجا لق مث 8 بيجع اي وربه
 ةيفقا يف ىنادراملا لزيب ىلو * ناجلا لئابق نم اوناخو.رافكلل لزج

 ىوس ىنيدراملا 0 نايم امو *رافقلاو يراربلا يف رف وتتش ئتحرافكلا

 2 دالبا و ؛لصق لق هوا فلا ىتثام لنصا نم قالمع .فلا نيسمخ

 2 ديو انيرخ ىلملا نا ركسع اي اولاقو * نوحورج“ نومزونم مهو
 كلم شعرم كلملا دنع ناف اضتعم امهو ركيلع ناملسي هاخاو

 بيرغ ربخ) ركاسعلا ممس املف * ركدخع نانوكي :بينيرق_ ننعإو ناجلا

 حاورا اي ريثلاب هللا امكرشب امهلاواق و اديدشغ اهرف اوحرف بيط هناو

 ىلملاو بيرغ كلملا ىلع الخد و اعجر نيدراملا نا مث * ام .ارك

 ايزاجف العن امنو يرجامب امه اربخاف نيسلاج امض الجوف شعرم

 شعرم ىلملا لاق كلذ .لنعف # بيرغ لق ناملا لق ور اريخ امش

 ص
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 خون نب ثفاي ةني دم شعرم كلملا عم بيرغ جرفت ةياكح 1م

 حون نبا ثفاي ةني لم كيرا و انضرا ىلع كجرفا نا يدارم يخا اي
 امهل ىيداوجب اعدف كل ادب ام لمفا نيام ايدقراو *مالسلا هيلع

 م0 1 افلا دقن بكر رهو ناي رع و وش بكر و
 لئقح لابجح و ب دوا ىلع نوج زفتي اوراسف * لوطلاب ةتوقشم لبد ةعطق

 اراسبك ةنيدولا لضا جارخن مالسلا هيلع حون نب ثفاي ةنيدض اونا

 رصق ىلا علط هلا ربط بكوم يف لخدف * اًمءرُم اوقال و اراغص و

 عم رمرولا نم وشو « كلم يسرك ىلع سلج و حون 0 فنفاي

 * نولملا ةزاعلا ع اوذأب شورغم وه و جرد رشع ةواع بهشذلا نابضقب

 كك ام حونذ ىبا كفا هب 43 6 مهل لاق ةنيدملا لضا فدو املو

 راعتتلا 'ٌنودبعي اونا اندجو ان اولاق مكدادجا و كوابل لاببعي

 نم ةقولخم راذلا انيآر انا موق اي لاق * كلنب ربخا تناو رش انعبتف

 هلل تملشا كلذ :تملع املف *يق لك قلخ يذلا ىلاعت هللا قيلاخم

 هكردت ال يذلا راودلا فكلفلا و راهنلا و ليللا قلاخ راهقلا دحاولا

 نم اوماست اوهلساف « ريبكلا فيطللاوه ور راصبألا كردي وه وراصبالا

 انانتس و”ابلت القاف“ «رانلا باذع. نم ةرخ هلآ نر فدعان بيل تارك

 «-يق امو هتانب و كثفاي  رضق 1 هجركو بي رغ كيب شعرم لخاو

 رظنف كثنفاي حالس ىلع هجرفو حالسلا راد لخد م ه*# يئاديعلا نم

 كلش اي'بيرغ لاقف لنسهذ نم كثو يف قلعم فيس جا بيرغ

 نا“ ه7 لئاقي“ ناك يذلا 95 نإ ثفاي فيسانه لاق رم |!نه

 معز يم هلا نما قافيو ام قح املا ةيسأ و ه«ملهز 0 4ب برض

 !له لئاضف يف' ةركذ 58 همالك بيرغ مُمَس اهلف © ةرمفالا يجال#و
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 ماه هرايد ىلا كيرهونس ة دارا ةياكح

 ديرت امو كنود شءرملاقف © فيسلا اذه رظنا نايدارع. لاق فيسلا

 5 و عطسف ةويفج م هيدا و فيسلا لدا و ةلي بيرغ لميف

 2215 هضرع و ارش رشع ينذا هلوط ناكو * عشعشو «دلح ىلع كثوملا

 ناردقت تنك« نا شعرم ىلملا لاقق * :نخاي نا بيرغ داراف رابغا

 * ئىصعلاك:لب يفراصف  ةلييف :لخا مث محن بي رغ لاقن # ءلخف هب برضت

 »+ ناسرغلا ليس اي[تنسحا اولاقو ىجلاو سنالا نم نو رضامعلا لييعتف

 كرلم اهترسح# ىتلا ةريخزلا هذه ىلع كدي مض شعرم هل لاقف

 ينجنلاو سنالا تشم و شعرم بكر و بارذ /, كيرفا ىتح بكراو ضرالا

 حاسيملا مالكلا نع تتكسف حابصلا داز رهش كردا و اههتم د يف

 ةئايتسلا دعب نوسمخلاو ةعبارلا ةليللاتناكاملف

 امل اشعرم :كلملا و ابيرغ كلملا نا كيعسلا ىلملا اهيا ينغلب تلاق

 ابمهتمدخ يف نورئاس نجلا و سنالا و ثفاي ةنيلم. نم ابكر

 اعجب رث# كتابه لم باوبا وبعرارشيز»بتايلاح: رود و روت قاب
 راهنا وو تاروثم راج ثاذ نيئاسب 572 اجرفتو ةنيدملا باوبا نم

 الازي مآ ءاقيلا و ةرادابغلا هل نم ماس تاقطان رايطاو د تاي راج

 لاقو * ناجلا كلمل بيزغ تفتلاو الكاف ةدئام-امهل تمدق الصار

 يزل بج دعا مف ييدانج رو 2 ىلا باهشللا يلصق نا كلم ين

 ه كتيو“ر ب ىئامتا لئخح لماك رهش لعب ال احورت تكيلخا الو فكقارف

 لا مث #* كثناي ةنيرم يف ةاماك ارهش دعقن هفلاخ# نارلق امف

 رهاوعلاو نداعملاو فحتلا نم اياده شءعرم كاملا ةاطعاو برشو



 هددع هنجضو شظرْتَم ىلع, ناقرب ةليح. ةياكقت «ا

 كلذكو * ةضف.و بهذ نم اعطق و :ساملارجح و شغلبلا و درمزلاو

 بيرغل لمعو بض للاب ةجوصسنم ري رح عطاقم و ربنع و كسم

 اهييرتييراتلا قوطي و .عدنهتلاب قيتجوستم/ئشولا ”نم: ىيتعلخ ريمص:و
 نفياونسلع فكلذ هل ىبع رث © نامثاب لداعي ال رهوجلا و ردلاب اللكم

 ىف رفسلا ىلا كيا اوزهج مهل لاقو درام ةثامسم#!: اعد و لادعا

 هةعاطو اعمساولاق امه دالب ىلا اميهسو ابيرغ كلملا يد ون ئتح لدغ

 لوبطو لويخب رش اذا و رفسلا تقو ىتا ئتحرفسلا ةين ىلع اوتاب و

 رانيا درام فلا نوعبس ره و ضرالا تأالم ئتح * سصتريفن و
 ميظع ببس شيجلا !ذه ريل ناكو ناقرب همسا رهكلمو * ةصاوغ

 اذه ناقرب ناك و © بيترتلا ىلع ةركذنس بيرغ برطم رما و بيجع
 للق سمخ ىلع ركب ناك و * بهذلا رصقتو قيقعلا ةنيدم بحاص

 نود رانلا نودبعي هموق ووضه و درام فلا ةئثامسمخ اهيف ةلق لك

 شءرم موق يف ناكو شعرم رع نبا كلملا اذه ناك و هرايجلا كلملا
 ىداو نلا لصو تح *راس و هموق نيب نم سطغو اتاني راسا رقاك درام

 زعلا ماودب هل اعد و هيدي نيب ضرالالبقو ناقرب كلملارصق لخدو قيقعلا
 هنيد نم قرم فيك ناقرب هل لاقن ششعرم مالساب ةربخا ىث « ماعنالاو

 بسو رخذو رخش همالك ناقرب عمس املف #* يرجام عيمج هل ىكحف

 نبا ىنلتق ال. ىنيد قحو لاقو * ررشلا تاذ رانلاو رمقلاو سمشلا

 طاهواب نيلعا حا رث ه ادحا رهنم كرتا الو يسنالا اذه و هموقو يمع

 ةنيدم ىلا .لصو ىتح ,هبراسو درام فلا نيعبس مهنمراتخاو نجلا
 لباقم ناقرب كلملال ؤن و * انركذ امكةنيدملا لوح اورادو « اصرب اج

 ىلا ضما هل لاقو درامب شعرم اعرف * همايخ بصنو ةنيادملا باب

 ىتح دراملا قرومف * الج اع ينتأو نوديريام رظناو ركسعلا اذه



 ما :دنع هنجهو شعرم لولع ناقرب ةليح ةياكح

 ناوساز: لاق : ©*:تنا نم" اولاقو :ةدزملا هيلا عازاستن انتوا ارح
 يالوماي لاقو © هل لجسفناقرب يدي نيب ةوفقواو ةوذخاف شعرم

 هل لقو كريس ىلا عجرا هل لاقف © رك ربخ رظنال ركيلا ين ينلسرا يديس نا

 تتكسف :حابصلا داز رهش كر داو تقيلخ :نلسإوا+ قا ناقرب كمع نبا اذه

 : 3 انماط و مكدل معسل ساسنسسسسب سيينا ملا مالكلا نع

 لخد امل شءرم لوسر دراملا .ناديعسلا كلملا اهيا .ىنغلب تلاق

 هل لاق * مكربخ رظنال كيلا ينلسرا يديس ناي هل لاق و .ناقرب قلع

 عجزو ع. كيالع* ننسي يا ناقرب كمع ىبا نا هللقو ىديس يلا عجرا

 كريرس ىلع لعتا بيرغل لاقن كلذب ةربخاو الوم لا دراملا

 ماهخلا فصاق راس و بكر مث * كيلا دوعاو يمع ىبا ئلغ .ىلسا ىتح

 كقوإ ةيث سيلا" خطباعللاو شعرم ج ر*؛ ئتح ةليح اهلمع ناقرب ناكو

 اولاقف ةوفتك و ةركدماف هتنضح ينومتيأر اذا مهل لاق درسا اةلئويخ

 قدارس لخد و شعرم كلملا لصو كلذ دعب ىث ه ةعاط و اعمس

 رظنف هو كيقو ةوفتكو ناجل ١ هيلع مع ««فنتعاو هيلا ماهييج نا

 كرتذا ناجلا بلك اي هل لاقف * لاحلا ءذه ام هل لاقو ناقرب نئلاششعرم

 هل لاقن * هنرعتال نيد يف لخدتو كدادجاو كئابأ نيدو كنيد

 هريغو قعلا وه ليلغلا ريهاربا نيد تدجو لق يمع دلو اي .شعرم

 يف يدنع وهو قارعلا كلم بيرغ لاق مكر بخل نمو لاقن * لطاب

 هانا نكنلتقال رورعلاو لظلاو رونلاو رانلاق حو ناقرب هللاقف * ناكم زعا

 ىلا ابراه ىلو ةالومب لحام شعرم مالغ رظن املن «* هنجسرث «.اعيمج

 اوبكرو اوحاصف * ةالومل لصحامب شعرم كلملا طاهرا ملعاو ةنيدملا

 سس سلا



 ناقرب. عم بيب رغ لاتق ةياكح م6

 © نيف ليلع حاصف ىرجامب ةوملع اف ربغلا ام بيرغ لان «يهلاويع

 * شعرم نك لالي نالخا ني ذللا ني داوجلا نم اداوج ىل لش هل لاقو

 *ح اونا ني ثذاي فيسب مهلتاقا رعت لاق نا4لالتاقتا ىخا اي هل لاقف

 57 ه«قلاخو كه لك بر وهف مالسلا هيلع ميش اربا ليلا برب ىنيعتساو

 كيب رثا# نوصعلا نم نصح هذاك نجلا ليخ نمت رقشا اداوج هل ليشف

 ناك و * ناقيرذلا لئاقتو ناركسعلا فطصاو هموقو ناقرب بكرو

 ناديملا ةموخ يف هدارج قاسف ابيرغ كلملا برحلا باب متفىنم .لوا

 بلا نويع هنم ثرهبنا

 كىلملا انا ربك | هللا يدان رث * ناجلالوقع له ذاىتح فيسل اب بيرغ

 ناقرب عموم املف © قولا زيهاوبا نييدالا نيد ال قار ءلا 910 تيرغ

 ةهنيادد نم ةجرخاو هد دو ىنبانيدر يغ يذلا اذه لاق بيرغ مالك

 دمخللا و بير سأر عطقا ىتح يريرس ىلع دعقا ال قيد قحلوف

 هتكلشا ىنفل اخ نم و # مهاشيد للا هموقو يمع ىبا ذولا هس افنا

 هبرضو هيلع حاد و فيشم جرب هناك يس اطرق ضيبا ليف ىلع بكر مث

 ماقمو ناهيولادصقو ليغلا خرصف « همحايف قرغمأ افدلونل ا ىصر فاشن

 نيد نم يافتجتوخلإ و «هوقو يمع ىبا تدسفا ئتح انضرا فتلخ دا

 اذه بيرغ عمس املف « اهندلا م كماي ارخآ مويل اذه نا ءاعا © نيدولا

 برذو اهزه و ةبرح ناتر ر بروهسف »+ ناجلال قا اي نعل هل لاق مالكلا

 0 0 بيوغ اهفط#) ةيناث ةب رعب رت هي ًأظخ اف ابيرغ اهب



 ما :دنع ناقربرساو ناقرد مم بيرغ لاتتف ةياكح

 قوحس ةاعن هناك ناقرب ئمتراو « اليتق ضرالا ىلع ليفلاعقوف رخكالا

 حول نب تف اي تفيشب «برض لتح هناكم نف كرد بي رغ ةهالخ امف

 اوراداو ةدرملا هيلع تعفلناف © ةيلع يشغف احغص ةتبقر عذج لع
 لجدف * هصالخ اوداراو اومجخ رهكام نلا هموق رظن املف #3 هف اتك

 نونمّووسملا تمجيف و * ادامر رانلا ىف ريصي ىتح هحور علطت امف

 بيرغو # ناخدلا رعو راثلا بهشبا ومارتو نيرفاكلا نجلا ئلع

 كىلملا لضو لقو د مب لب نم اود رغتف ال امشو انيمي رهمف لاح نق

 « ناجروقلا و ناجليكلاهبناج ىلا ناكو ناترب كلملاق دارس ىلا بيرغ

 كردا علق ارسكو ءالحعف امك الوم الح لاق و اههيلع بباوغ حاصف

 حاس اد جس

 ةثامتسلا دعب نوسمملا و ةسداسلا ةليللا تناك املف

 ىلع حاص امل ابيرغ كىلملا ناديعشلا ليلا يللا ينغلب تلاق

 « هديت ارسكو هال امك الوم الح امهل لاقآو ناجروقلاو ناوليكلا

 ناو 8 زايطلا يدارغتو ين كعب ”يناينيا- شعرت كلملا ابنه لا

 يقبو ادحاو'اميرغ ىطع اف ءاوهلا ىف :ناريطي ناداوج» كلهلا َكْيَع

 بيرغ عم لمحو * برعلا ةلآ سبل نا لعب هب ةوتاف لحاو ةكنع

 هللا ريكا هللا ناحوصد اهو امهتلخ امههموقو ناداوجلا امهبراطو

 مهفلخ نم اوعجرو © لالتلاو ةيدو الاو لابجلاو ضرالا امهتباجاف ةربكا
 © ناظينف و درام افلا نيُملث نع ديزت اريغك اقلخ مهنم اولتق نا لعب

 * ناقرب اًبلطو وعلا بتارم ىلع ناكلفلا .ساجو  ثفاي'"ةنيلمااوَلَلَدَو



 هموق للغ ةرورمو هل ناقرب ناممغ لحا كف ةياكح ماب

 الوتقم ضعبلا دجرف © ه«موق ىلع هبرمو هلحف هن املغ نم تيرفع

 ه.موق هيلا تملعوو * هتكلمم تخف لئلع ناقرب كليلا ساماجو به شلا

 مود اد لاقف © ةمالسل اب ةونو هيلع اولخ ىف لتقلا نم اولضف ىنيزلا

 لئابق نيب يتمرح اوترخو ينورسا و يركسع لتق. لقو ةمالسلا نياو

 ه<ل لاق ه باصتو بيصت كولملا تمادام كلم اي اولاقف * ناجلا
/ 1١ 

 ديال

 نينع فم ةوتاف نوصعلا لئابت ىلا لسرا و .بتكلاب تك هنا مث نانجلا

 ةدرملا نم افلا نيرشعو فلا ةئاهلت رش لجوف م دقفتف # سيعيطم

 يعجل ركتيشا اوذخ لاقن كل ةجاح: يا اولاقف * نيطايشلاو نيرامجا

 * ناقرب كلملارما نم ناك ام اذه * ةعاطو اعمس اولاقن مايا ةنلث لعب

 ماو ناقرب بلطو عجر امل هناف شعرم كلملارما نم ناكام اماو

 نكلو * برعي ناك ام درام ةثامب ةانظفح انكول لاقو * هيلع بعص :سجب

 دعقي امرادغ ناقرب نايبسخا اي راعابيرغل شعرم لاق رث *انم ج ورب نيا

 نا يدصت اناو# انيلا اوت أيو هطاهرا عمجي نادب الورأثلا فخا نع

 باوصلايأأرلا وه !ذه بي رغ لاقف * هتميزه رثا نئلع فيعض وهو ها

 ةدرملا ,لخ يخا اي بيرغل شعرم لاق مث * باعي ال يبنلا رمالا و

 ينع فضخت ىتح رافكلا دهاجا ينوكرتا و * ىكدالب ىلا مكن دو

 رايدلا ءذهى محورا امراتسلا ريركلا ريلعلا ىجوال بي رغ لاقن *رازوالا

 سئبو راخلا ىلا رهحاوراب هللا لجعيو #* .رافكلا ناجأا عيمج ينفا تح

 اميهس لسرإ نكلو * راهقلا لحاولا هللا دبعي نم الاوجن# الوزارقلا

 افيعض مريهس 2 د4 ضرملا نم يغش هلعل نامه ةنيدم ىلا



 مما ناتربو بير ركسع لاتق ةياكح

 لاومالا :ذهو اميهس اولوحا مهل لاقو * ةدرملا ىملع شعرم حاصق

 ايادهلاواميهس :اولمعف * ةعاطو اعمسا ولاقف نامع هنيدم ىلا اي اكهلاو

 عيمج و هن وصح ىلا بقكلا شعرم بتك رث * سنالا دالب او لصقو

 اوزاسو اوزهجتف * افلا نيتسو فلا هئام رهن لع تناكف اورضحف ةهلامتغ

 ةريسم لحاو موي يف اوعطقف بضذلا رصق و قيقعلا دالب ني لصاق

 اوداراو حابصلا طبعا وييجاوتابو ةنارلل هين : اولزنف ايداو اولخدو * ةنس

 ىقتلاو تحاص لق زل و عاق! قع :نرابتيا عئالطب اذاو اولحري نا

 لتقلا عقو لقو رهضعب ىلع اولمحت * يداولا كلذ يف نا ركسعلا

 دجلا ءاخو *لاوحالا تءاس و لازل : زلا رظع و لازنلا لتشا و رهنمب

 تراصو * لاوطلا رامعالا ترصتو « لاقلاو ليقلا لطبو » لاحملا بيهذو

 دوبعملا كحاولا بدوي وهو بيرغ لمحو * لابخلاو لذلا يف ةرفكلا

 * بارتلا ىلع ةجرح فم سورلا كرت قو باترلا عطقف © لاعتملا

 قلق ىلز«ف ع افلا ىسوعبس وعن رافكلا نم لتقف لوتح ءاسملا ىبس مأ امف

 جابصلا داز رهش كردإو تولع نم اوقرتفاو لاصخنالا سو وكاوت د

 | ذم يس يي و ا مالعلا دا تقكميف
- 

 ةئامتسلا دعب نوسمحلاو ةعباسلا ةليللا تناك املف

 امهضعب نم الصفنا امل نيركسعلا ناديعسلا كلملا اهيا ينغلب تلاق

 مث هع امههحالس اسم نا لعب امهمايخ يف بيرغو شعرم لزذ اقرتناو

 ىنم رثكا مهن لتق لت وو ةمالسل اب امهضعب اينه و الكاف 8 رضح

 ىلع نام دن وه و همايخ يف لزن هناف ناقرب اماو # درام فالا ةرشع

 ةفلث موقلا|اذه لتاقناندعق نا موقاي لاقو * ناوعالا نه تف الا"

 مالط يف هيلع رجهن لاق كلم ايلعفن امو اولاقف «انرخأ نع انونفا مايا
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 هركسع ىلع بيرغ ركسع ةبلغو ناقربو بيرغ ركسع لاتق ةياعغح

 كتبها اوذخف * رابخالا درب نم - مهنم يقببي امف ماين مش و ليللا

 © ةعاط و اعمساولاقف دحاو لجر ةلمح اولمحا و ركن افعا يلع اومجضإ و

 هبلق ناكو لدنج همسا درام مهب ناكو موجهلل اوزهج“ مهنا مث

 لخدو مهنيب نم قرم هيلع اومزع امو رافكلا رظن املف * مالسالل نال

 شعرم ثغتلاف *راغكلا ربدامب اوه ربخا و بيرغ كلملاو شعرم ىلع

 ىلع رهن ةبليللا لاقف * لمعلا نوكي ام يخا اي هل لاقو بيزغل

 اعد رث ** رابجلا ىلملا ةردقب رافقلا و يراربلا ىف رهتتشن و راغكلا

 مكموق و متنا مكبرح لآ اولمحا رهل لاق و ناجلا نم نيملانعملا#
 ماييخلا اولخو * ةثام دعب ةئامركمادقا لع اولسنان مالظلا لبسا !ذاف

 ماهخلا نيب اوراص ءادعالا متيأر اذاك *:نابجلا ١ نيب ءاوتمكا و ِفاَيَلَِكَ

 مكبر لع اودمتعا و ركمزع اووقو * تاهجلار ئاس نم رهيلع اولمحاف
 59 نلغ اووجث ليللا ءاج املف * ركعم انا اهو ىنورصنت مكناف

 نونمؤوملا تمجف مايخلا نيب اولصو املف *رونلا و رانلاب اوناعتسا لق و

 همحارلا حرا اي نولوقي و # نيملاعلا برب نونيعتسي رهو ,رافكلا ليلح

 مبصا امف * نيدماخ اكينطعح ره ركرت ئتح * نيعمجا قلخلا قلاخ (ي

 يراربلا اويلط اولضف نيذلا و حاوزا الب جابشا رافكلا و الا © حابصلا

 اوبهنو * نو كيوم نوروصنم رهو بيرغو شعرم عجرو# حاطبلاو
 قيقعلا ةنيدم ىنيبلاط اوراس و * حابصلا مبصا ئتح اوتاب ورافكلا لاوما

 ههوقرفكا لتق وهيلع برعلا راد امل هناف ناقرب اما و * بضذلا رصق و

 ىلا .لضو تح :# هموق نم يقب نم عم برا ىلو ليللا مالظ يف
 ةدنع ناك نم موقاي مهل لاقو * هطاهرا عمجأو ةردق لخد و هتنيدم

 ببيحاص قرزالا عيليلا نوع. فات لبج يف نينغجأ و ةلخايلف يش

 مهدالوا و رهميرح اوزخاف * افراق لجلي يفلا وهف : ىلبالا ربضقلل



 مو ةديدم ىف بيرغو شعرم لوخدو ناقرب ةميزه ,ةياكح
 به للارصتو قئيقعلا :

 ةنيدم ىلا بيرغو شعرم لصو مث * فاق لبج اودصق و ىهلاوماو

 «ربخب ربخا نم اهيف سيلو ةحوتفم باوبالا اودجوف بهزلارصتو قيقعلا

 ناكو *بشهذلا ردقو قيقعلا ٍةني دم لع هجرفي ابيرغ شعرم لغلاف
 ٌريماسسمب رمحالا قيقعلا نم اهباب و درمزلا نم اه روس تاساسا

 يفاوقرغنا و اوشمف لدنصلاو دوعلا اهروصق واهتويب فوقسو # ةضفلا نم

 خلها نولختوي اولاؤي لو *: بهدللا رضت ئلاارلصوا نيج ايسر ؤ وي
 * تثوتايو درمز ةماخرو يكولملا شلبلا نم: ءاغبب رش اذاوزيلهد ىلا زيلهد

 هلازني “مل و * هنهح ىنم اشه لناف رصقلا ىف بيرغو شغرم لخدو

 الضو املف «زيلاهذ ةعبس اعطق لتح عضم: ىلا مضوم نم:.نالهشي
 هيرخكالا هبشي ال ناويل لك نيواول ةعبراب امه اذا و رصقلا لخاد. ىلا

 بهذلا نم عابص روض اهيلغو رمحالا بهنلا نم ةيقسف رصقلا طسو ىف و

 ردصلاىف يذلا ناويللاو * ركفالا ريح ايفا رظنفاههاوفا م يرج# ءاملاو

 بهذلا نم نايسرك هيفو © نولملا ريردلاب ةجوسنملا طسبلاب شورغم

 بي رغو شءرم لعت كلذ لئنعف * رهاوجلا و ردلاب ناعصرم ردحالا

 فردا و * اميظع ابكرم بهذلا رصق يف المعو ناقرب يسرك ىلغ

 جات سس ب ملا مالكلا نع تتكسف حابصلا .داززرهش

 ةئامتسلا دعب نوسمغلاو ةنماثلا ةليللا تناكاملف

 يمه رك ىلع اهلج ابد رغو اشعرم نا ليعصلا كّلملا اهيا ينغلب ثلاق

 ”يش يا شعرمل بيرغ لاق كلذ دعب و *«اميظع ابكوم ابكواو قاقزب

 نوغشكي سراف ةئام تلسرا لق سنالا كلم اي لاق * يأرلا. نسم. ترب د
 ردت ىن ادعت رث * هنلخ ريسن ئتح وه .ناكم يا يف ناقرب ربخ تل



 لوضوو قرزالا كلملاب هتراجتساو ناقرب ة.ييؤش ةياكد مم ع

 هفلخ بديرغو شعرم

 راس ناقرب نا اوربخا اوعجر و ةدرملا لص و ئتح مايا ةثلث بشهذلا

 بيرغل شءرم لاقن * هراج اف قرزالا كلمل اب راجتساو فاق لبج ىلا

 شعرمرما مث ©« انيلع اومج4ي مهياج جهت مل نا لاق ىخااي لوقت ام

 اوسلص اف .مايا ةقلث ىعب رفسلل ةبه الا او ذهأي نا ركسعلا بيرغو

 اولاقف * هموق ىنع مهلأسف ضرالا اولبقو بيرغ ىلع اولبتا نق.ءايادلةلاو

 ناطعحت نب برعي ىلا بهذ ةعقولا نم برش امل ابيجع ىاخا نادل

 هدا نم هل ىرجام هل ىكح و *# اهكلم ئاع لخدو ليهلا دؤلب لعق و

 لغم ركسع عمتجاف هلامع عيمج ىلا هبتك لسرا و * ةراجاف هي راجتسا و

 عمس اهلف *:قارعلا بارخ نئلع مزاع وهو رخآ نم لوا هلام رخازلارحملا
 فوسو مال _هالا رصني ىلاعت هللا ىاف رافكلا تسعت لاق همالك بيرغ

 دبال رظعالا سالا قحو سنالا كلم ابرشءرم لاق رث © اناعطو ابرض مهبرا

 بيرغ هركشن كانم كغلباو ىمادعا: كلهانو ككلم ىلا كعم عد! نا

 اوراش كلذ لغبو رهموي اوشم و فاق لبج نيدض اقا وراسو .اولحرف

 ةنب كملا ةله تناك و « رم رملا ةنيدم و ىلب الا ردقلا نيدصاق

 رضقلا ىنبو * نجا وبا عقاف نب قراب اهانب رمرملاو ةراجكلاب ةينبم

 يقبو رمرملا ةنيدم نم اوبرق املف * راطقالا رئاس ىف هلثم ىنبام

 دا هال الا كملي نم : شفرم ل مراف: .* ةحئارللاولزن موني فصن :اهنهبو مهني
 طاهرا نم رمرملا ةنيدم يف نا كلم اي هل لاقو * داع رث يعاسلا فاقت

 نوكي ”يش يا شعرم .كلملالاقف * رطملا رطق ورجثلا قارواددع نجلا



 :8#»ه  امهلتتو قرزالا كلملاو ناقرب عم بيرغ ةلتاقم ةياكح ..

 ماستا ةعبرا كموق رسقا كلم اي بيرغ لاقت * سنالا كلم اي لمعلا

 ريبكتل اب اوسيصي نادعب و ربكأ هللا نولوقي رث *ركسعلا لوح نور ودي
 يرجي ام رظناو ليللا فصن يف رمالا كلذ نوكيو رهنع نورخأستي

 بيرغ لاق ام لثم رهترف و هموق .شعرم رضحاف * ناجلا لئابق نيب
 اوراد ىتح اوراسف * ليللا فصتنا ئتح اوربصو مهح ال اولمع#

 *مالسلا هيلع ريهاربا ليلخلا نيدللاي ربكا هللا اوحاصو ركسعلا لوح

 اوعقوو: رهحالس , اوفطخأو ةماعلا ::له نم, :نيبوعوم اؤاسلتكلا هيو
 بيرغ حاصف * رهلتا يبو رهرغكا ينفذ لقو *« ,جغلا حال تح رهضعب يف

 اهو * ىنيرناكلا نم ىقب نم ىلع اولم>ا لاقو ىنينم ٌدرملا. نجلا ىلع
 هفيس بيرغ درج و بيرغ هتبدع”و شعرم لم مكر صان هللا و ركعم انا

 فوفصلا مزه و فوعقلا حرلو فونالا ع دجف © نجلا فومس نم يذلا قحاملا
 هئامدب ابضتخم لزنو ةوسيحلا هم دعاف هبرضو ناقربب ارفظادق و
 رافكلا نم قبي را راهنلا ىحضا املق * كلذك قرزالا كلملاب لعف رث

 اي رف قلبالا رصقلا بيرغ و شعرم لخدو * رابخالادري نم الو رايد

 درمزلاب دوقعموهوروللبلا نم هباتعاو ةضف نم ةبوطو بهذ نم ةبوط هناطيح
 بهذنلا طئارشب شكرزملا ريرعلاب شرفم ناو رذاشو ةيقسف هيفورضخالا
 ةعاق الخد رث.* فصوت الو ىصعتال الاوماادجو و *ر هوجلاب مصرملا

 كىلملا مرح ىلا بيرغ رظنف * افيظن افي وظ اميرح اهيف ادجوف ميزلا

 يواستةل دب اهيلهو *« اهنم نسحاى ار ام اتنب هتانب يف ىارف قرزالا

 به للا نم بيلالكب اهل اي ذا مفرت ةيراج بام اهلوحو رانيد فلا
 «راحوهلقع شاط تنبلا هذه بيرغ ىأر املف * موجنلا نيبرمقلا لثم ضو

 حابصلا بكوكع ذه هل ارلاقن ةبراجلا هذه نوكت نم يراوجلا كلت ضعبل لاقن
 حابملا مالعلا نع تتكسف حابصلا داز رهش فكرداو © قرزالا كلملا تنب



 كبمنرغ ةيورو قلب الا رصقلا ىف بيرغو شعرم لوخ د ةياعد "خ5

 اه ايا هجو زتو قرزالاكلملا ثنب حابصلا بكوكل

 ةئامتسلا لعب نوهمحخ او ةعساتلا ةليللا تناكاملف
 « يراوجاا ضعب لأس امل ابيرغ نا ديعسلا كلملا اهيا ىنغلب تلاق

 * قرزالا كلملا تنبحابصلا بكوك هذه هلاولاقن ةيراجلا هذه نم لاقو

 جوزؤتا نا يدارم ناجلا كلم اي لاقو شعرم فكلملل بيرغ تفقلاف

 دال والاو لاومالا نم هيف امو رصقلا شعرم ىلملا هل لاقن *تنبلا هذهب

 هركشف كديبع هلشهاو كلام لامل اف * انرخأ نع انركلها اوناكل؛امهموق و

 اهيفرظنلا ققحو اهيلا رظنو تنبلا ىلا مدقت و همالك ىسح ىلع بيرغ

 نكرعلاو رهيعلا كلمروباس كىلملا ثنب جاترخن يسنو *١!ديذش ابح اهبحاف

 ىنيصلا كلم ثنب. ثنيلا ةلف ةللاو تناكو * ةيدهم ىسنو ا للاو

 ةفهب تءاج و هنم تقلعف اهضتفاو اهردق نم قرزالا .ىلملا اهفطخ

 مادخلا و لباوقلا اهتبرق اموي نيمعبرا تنب يغو اهما تتامف *حالملا

 اهلجوف ع هتاليل نم اهيلع قلخ دو اهدذ اصو الب كىش ابح بيرغ اهبحو

 مدهي نا بيرغ رما لقو *هلتقب تحرف لقو اهابا ضغبت تناكو اركب

 ىئدحا ابيرغ بانف .ناجلا ىلع بيرغ هقرفو * ةوص دهف قابالا رصقلا

 نداعملاو لاملا نم هبانو ةضغلاو به للا نم ةبوط فلا نورشع و

 قع هتلرفااوءابي ره فحا اضعرم كلملا نا مث « كعي .االو ىصحا الام

 هيلا اولصو املف * ناقرب نصح ىنيلصاق اوراس و هبثاجعو فاق لبج



 مم رافكلا ركسع لوضوب هع امتساو هتني فض بيرق ببزغ لوصو ةياكح

 سنإالا كلم اي شعرم لاقن * هدالب نلا حاورلا بيزغ بلطو مايا

 ليلخلا قحوال بيرغ لاقف * ىدالب ىلا كلصوا ىتح كبكر يفريسا|نا

 ناجليكلا يوس زب قلع تاو كرس بعثت كيلخا ام ميهاربا

 نجلا, نم نيراف. ٍفنالأ ةرشع لخ كلم اي شهرم لاقف * ناجروقلا و

 هب فكقتربخا ام الا لخأ ام بيرغ لاقف * كتم دخ يف كعم نونوكي

 ةوبحصي و ةمينغلا نم ابيرغ بان اماولمعح#ىا درام فلا شعرم رماف

 بيرغ عم انوكي نا ناجر وقلاو ناجليكلا نيدو املا رماو *هكلم ىلا
 لاملا رتتنا اولمحا ةدرملل بيرغ لاق 3 * ةعاط واعمس الاقعف ةاعيطد و

 لاقئر ايطلا هداوج بكريو لحرب نا بيرغ داراو # ح ابصلا بكا و كو

 ضرا ىلا لصو ناو انضرا يف الا شيعي ال يخااي داوجلا اذه شعرمت

 نزا:. ىف كديقم هل فجوي اصو حرج داوج' يدنع :نكلو تاع ااا
 هرظن املف ةورضحاف داوجلا راضحاب رما مث * قافآالا عيمجو قارعلا

 ناجليكلا ه«لمحو داوجلا اولبك مث * هلقع نيبو هنيب لاح بيرق

 هقارف ىلع نركب و ابيرغ قنتعا اشعرم نا مث * هقاطاام ناجروقلا لوح و

 اناو ىلا لسراف هب كل ةتاط الام كل لصح اذا ىخا اي هل لاقو

 نسحو هفورعم نلع بيرغ هركشف *اهيلع امو ضرالا نوبرخ# ركسعب كينأ
 ةريسم اعطق لقو * ةليلو نيم وياداوخيلاو بيرغب نادر املا راسو «مالسأ

 اوذخأيل اهنم ابيرق اولزنف نامع ةنيذم نم اوبرق ئتح ةنه نيسمخ

 موق بخ ىل .فشك اورسنعل لاقو>ناذليكلا ىلا:تيره تمتلاع ها ةءارلا

 زافكلا ردكسع كتنيدم يلع نا .ىلم اي لاقو * داع مث درامل اراسف

 ناقرمجلاو برحلا لوبط اوقد دقو * رهلت اقت كموقو راخزلا رحملا لغم
 «لدولا حاص مالكلا !له بيرغ عموسل اًملفا# ناادتمألا ىلا مهلزرب

 مويلا * نائسلا و :يتدع مدقو ناصعلا يلدش ناجلمك ب قلق واول

 0: ااا ا ريررريريرييللالملاااببباساااااببببببثعببببببب:حجح؟جح؟جعبثءطتطابب حج < < ب ب” ب ببببببجببببببببٍبببب ب بببعجبببببب ا جبععجبببببببببب بصبر ريب ل 111115 56 أ آ آ  ك< ملكلكممل قت ظُظنيلل ا



 ناجايكلا ماقف * ناعطلا و برعلا ماقم يف نابجلا مم سرافلا رهظي

 ثفاي فيسب كلقتو برعلا ةدع فلخاف يلطام هل رضحا لقؤ

 ناجليكلا لاقف# دونجلاو ركاسعلا دصقو يرحبلا داوجلا بكرو حون نبا

 يراوتلا ىف رهتتشنف رافكلا ىلا ريسن انعدو ككيلق حرا .ناجر وقلاو

 * رابجلا ىلعلا هللا نوعب ران ف انالو رايد رهنم ىقبيال ىتح * راغقلا و

 اناو الا نولتاقت مكيلخا ام ميهاربا لهلخلا قحو :تيرغ مهل لاقف

 كرداو بيجع ببس ركسعلا اله نيج ناك لق و * يداوج رهظ ىلع

 جا ب ملا مالكلا نع تتكسف ج ايصلاداز رهش

 ةئامتسلا لعب نيتسأل ةيفوملا ةليللا تناك املف

 يقلفك اورس ناجايكلللاق امل ابيرغ ناديعسلاكلكملا اهيا ينغلب ثياق
 ىف بيسلا ناكو *اريثك اركسع كتنيدم ىلع نا لاقو عجرف ىموق ربخ

 ىنيلسملا رصاحو ناطحت نسل ترغي ركسعب ىنا امل ايروع نا رهتيج“

 ناطعت نب برعيب ىلإ هتعجرب يامون اي لاق نا برهو رافكلا ركاسع

 يدلوو يموق لتق ام قنا الول مون أي لوقي لون شوو لق لقو

 لخدنو نذهلا دالب: ىلا: اوريست نايدنع يأرلا و *«انرخأ نع انلتقيف

 فكينرانلا تكر اب انيرس هموق هل لاقف * انرأتب خايف نانكرط كلملا ىلع

 ىف اونذاتساو# دنهلا ةنيدم ىلا اولصو ىتح ىلايل و ام ايا اوراسف

 لبقو ىلل> لف * لوخ للا ىف بيجعل نذ اف نانكرط كلملا ىلع لوخشللا

 رانلا ىتراجا ينرجا كلم اي لاقو * كولملا ءاعدب هل اعد و ضرالا

 دتهلا كلم رظن املف * ركتعملا مالظل اب اجللا كامح و ررشلا تاذ



 2 كف

 "ل هافدعر ركسف مم بيرغ ركسع ةلتاقم ةياكح

 لقو © دابعلا هتعاطا و مالسالا نيد ح3 فقؤ ئخا يلق راج ققاو
 تيتا انا اهرو © را ىلا" ضرا نم ين درطي لزب ملو داليبلا كللد

 ماق بيجع' مالك ننهلا كلم ممس املف هكةمهبو كبريجتسا كيلا
 هراغلا يتنرريغ لبعي ادذحا مدا الوكرأقب نذخ'ال رادلا قح وا لاقو كعقو

 © قارعلا ىلا بشذاو كلاح ”يض يدلو اي هل لاقون هللو ىلع حاص هنا مث

 'الو مهب لقمو مهب ذعو .راغلا نودبعي النيللاطبراو اهيف نملك كلشا و
 مهقي ذا و اعاونا مهب !ذع يف عنصا ىتح يذنخ روب يبنتآو مهلتقت

 هع اراتخا - رث : © . نامزلا اذه" يف تبعا نملة رهكرتاو ناوقلا

 « تان ارزلا نئلع لتاقم فلا نينامثز ليخلا ىلع لتاقم فلا نيناث

 كبشم لدنصلا نم تخت هيلع ليف لك ليف فالأ ةرشع رهعم ثعبو
 لك يفو «ةضغلاو بهزلا نم ةريم اسمو هحث افص و .بهشزلا نابضقب

 يئن حالسسلا تثوخأ مهعم لسراو « درمزلاو به نزلا نم رتس تدون

 عاجش ىلملا نبا ناكو * حالسلا:رئاسب نولتاقي لاجر نامث تخآ لك

 يف هسغذن زهج و هاش لعر همسا ناكو * ريظن هتعاجش يف هلام نامزلا

 ىئتح * نامزلا نم نيرهش ةدم مامغلا عطق لثم اوراشو مايا ةرشه

 ردتني هنا نظيو# ناحرف بوجعو اهلوح اورادو نامع ةنيدم اولصو
 © ناديملا ةموح يف لاطب الا عيمج و نادعس و ناقرمجلا جرخ لقو

 عجرو © ناجليكلا كلذ ىلع فرشاو لويخلا ثتاهصو لوبطلا تقدو

 قافكلا نيب لخدو'هذاوج قاسو انركذ امك بكر و بّيرغ كلملا بغل

 بلط و لوغلا نادعس زربف © برحلا باب رتفي و هلزربي نم رظتني
 تابثلا يف نادعس هلهما امف * لنهلا لاطبإ نم لطب هلزربف زاربلا

 ©«!دودمم ضرالا لع راص و همومظع مشهف دوماعل اي هب رض ئتح همالق

 نئتح لتقي نادعس لزب مو « هل. ليجت ثلاثو هلتقف ناث هلز ريف
 ص ؟"



 شاطبل هغيتكقو شاطب مم بي رغ لاتق ةياكح . ناب

 « نارتالا شاطب ةهسا فنهلا نم لطب هلزارب كلذ دنعف « الطب نيقلث لتق
 بردأل ناديملا ىف سراف :فالآ ةسمحلا لعي نامزلا سراف ناكو

 هل لاق#ناىعسل شاطب زرب املف نانكرط كلملا لع ولضو «ىافطلااو

 اهلاطباو دنهلا كولم لتقت نا كردت نم .غلب لق ترعلا ملغ اي

 نادعس حمس املت*ايندلا نم كمايا رخآ مويلا اهن اسرف رسأتوا

 ةبرضلا تبان * دومعل ابهبرضفشاظب ىلع 0 و ةانيع ثرمحا مالكلا !ذه

 فتكم ونش و الاقافا امف * ضرالا ىلع عقوف دومعلا عم نادعس فلو

 لاق اريسا هبحاص ىلاناقرمجلا رظن املف# رهم ايخ ىلا ةوبحسف ليقم

 الواجتف نارق الا شاطبىلع لمحو .هذاوج زكل و ميشاربا ليلخلا نيدل اي
 هبعارذ بابلج نم هبذجف ناقرمجلا ىلع شاطب ريض رث * ةعاس

 م

 نيولتتولا ني رفا بح :مالقم: لحب: ميقنم هلعؤربي' :شاتمطب لوي لو
 اومتغا كلذ ىلا نوملسملا رظن املق * امدقم نيرشعو ةعبزا

 ةتبكو تحف نم يحس هلاطب اب لحام بي رغ رظن املف * !ديدش امغ

 حاس هس ملا .مالكلا نع تتكسف حابصلا داز رهش لرداو ناجلا

 ةثايتسلا دعب نوئسلاو ةيداحلا ةليللا تناك املف

 لخام ردظن امل ابي رغ. .كلملا ناديعسلا كىلَملا اهيا ىنغلب كثلاق

 قاس مث * ناجلا كلم ناقربل ناك يضهذلا نم ادومع ا هل اطب أب

 طس و يفراص ىتح * عفدناو ربرلا بوبش لفمهتحت' يرخن يرحبلا ةداوج
 ريقاربا نيدب رسفك نم لذخو رصن و متف ربكا هللا حاص و ناديملا

 تفتلاف ضرالا يلع عقرف .دومعل اب هب رضو شاطب يلع .لمح رث * ليلخلا



 موال. هب مهحرفو هل بيرغ ركسع ةفرعم ةياكخب ١

 بلكلا اذه فتك هل لاّثَو ليللا ريهس هيخا ىلارظن و * نيملسملاو حت

 « هذخا و هتاثو 'لشف شاطب ىلع عفدنا بيرغ مالك ريهتض عمن اهلف

 نولوقي' رافكلا راصو * 5 كلذ نم نوبجعتي نيملسولا لاطبا راصو

 اذه لك « انبحاص ر هينأو مهتم نم ج رخ يذلا سزافلا !ذه نم مهضعبل

 ذومعلا اب بييرغ هيرضف دودهلا نم مدقم هلزربةزارلا بلظي بي زغو
 « ريس ىلا ةامليفو'ناخر وقلاو ناجليبكلاةفتكك © ادودمم ضرالا نيلغ عقرف

 الطب نيسمخ و نينثارسا ىئتح لطب كعب الطب رس ب بي رغ لزب ماو

 0 علطو ٠ لاضفن الا :لوبط اوقدن راهنلا غرف دقو © انايعا نيمدقم

 ريهس هاق ال: نم لوا: ناكو نيملسملا ركسع لصقو # :ناديقلا نم

 انربخ اق نامزلا رافي فالي تلش ال هل لاق و * باكرلا ىف هلجر لبقف

 م ا وسب يل هالكولا خقوملا عفر كلذ لنعف « ناعجشلا نم'تذآ. نم

 نم ىت ادكؤ * تيرغ مك دينمو رككلم اذه موق اي ريهس لاقو هفرعف

 نع“ مسه أو را اونعز رهكلم ر ؟ذب نوملسملا عمس املف *« ناجلا ضرا

 اوحرفو هيلع اوملس و باكرلا ىف هيلجر اولبقو هيلا :اومنقو *# لب كلا روهظ

 رادو ةتكلمم يسرك ىلع لزنو * نامع ةنيذنم ىلا هب اولخدو هتمالسب
 ىكح كلذ نعبو اولكاف ماعطلا اومرق رث 8 رفلاةياغيف رو هلوحهموق

 ةياغا ربجعتف * ناجلا لئابق نم فاق لبج يف هل يرجءام عيمج مهل

 ناقرافي ال ناجروقلاو ناجليكلا ناكو * هتمالس ىلع هللا اودمحو بجعلا
 اوقرفتف رش نب .ارزع ىيبلا فارصن ال اب هموق بي رغرما م ابيرغ

 نا ناردقت له اههل لاق * نادراملا الا «دنع قبب ماو مهتوهب ىلا

 هلازذ  ليللا رخأ يف يباعجرقو يحب رت لو لمثل ةفوكلا ىلا ينالمدت

 سراقللاموي نوتس نامعو ةفوكلا نيب ناكو * تبلط ام نوها !ذه انالوماي

 «يجملا يف هلمصت تناو باه ىلا ين ةلمحا انا ناجروقلل نابليكلا نان + جميلا



 ناجليكل ار هظ ىلع ةدخاو ةليل ىف ةفوكل ىلا تميرغ حاور ةياكح م"
 ظآ اهيف هعوجرو ناجروقلاو

 اولص وب نيتج_ ةع اتتزإلا ناك امف, * ناجروقلا .هاذاح و ناجليكلا هلمسن

 هأر املف خماللا همع نلع لخدف * رصقلا باب ىلا هب اولدعو ةفوكلا

 يب 0000 لاح فيك. عل لاقيت * راح ماق

 نورث وا ايل ع ارحرفف بيرغ

 كحف غماللا رضح و اودع كىلذ كعب مذ هيلع اوملس.و هل اوماقف

 هلها عمرو نيدرانملا ىلا جرخف .# رجفلا بيرق نا ىلإ جاترخت عم
 م. نايليكلا ماقاخي وب نايتروقلاو مط .بكر رث غمادلا همعو هميرحو

 رافكلا يكشع نم لص و لق سراغب اذا و باوب الا تفي رماو دع ة«هوق

 لق و *:نووروس أملا .نومدقملاو لوغلا نادعس و :ناقرمجلا هعم و

 ايمتمالمب نوملسملا حرفن 3 ىنيملسملا كلم بيرغل رهملس مث ىهصلخ

 نخيدطلل , اودببتعاو برحلا سو رك اوق د لقو اويكرو .اوعردت م
 ح.ابصلاداز رهش ؛ كردا و افوقص: اوفطصا و رافكلا بيكرو * بوذشلا و

 يآ 0 يي او و ب بني باول ةولكلا مريع تكميت

 ةثامتسلا دعب نوتسلاو ةيناثلا ةليللا تناءاملف

 اوبكواتمل نيملسملا ركسم نإاديعسلاب كلملا ابهيا ىئنغلب تلاق

 ىقملا برعأا باب بف نم لواذ نإ ناعطلا و برعلل فلولا ني



 'سر"م#  هرساو بيج“ىلع هتيلغو بيجع عم تدرغ لاتق ةياكح

 قارعلا كلم ثيرغ كلملا انا * يسفنب هفرعا اناف. ينفرعي مل نمو

 كنهلا كلم ىب ةاش لعر ممس املف * بيج© وخا بيرغ انا نمملاو

 انهو * اهيف ببسلا تنكتنا.وا كتنتف ةنتفلا «زه: ناب ملعت تنا هل

 ينتياو هل ج رخاف * ناعطلا و برخلا ماقم و ناديملا ةموح يف ىوخا

 نلا:لصا ىتح « هب لثماو بولقملاب لمج نيلع هيكرا تح !اريسأ هب

 تحبصا ين اف يريغ هل ىلضس را: كلم اي. بيجع ١ هل لاقت :كنهلا .دالب

 تاذذراخلا قحاو لاق خسف ورعش همالك ماش بعز عمس اماف © افيعض

 ئنتأتو كيخا ىلا جرخ# مل نا *رورعلاو لظلا و زاوغلاو زرقا

 قاسو بيجع جرخ ** كسافنا ثدمخاو كسأر تحعاطق اعيرس «ب

 هل لاقز * ناديملا ةموح يف هاخا براق .هسبلق:مجش. لق هفاوج

 لن كولملا يها ضتا بنط قد: نم ,سخا و. بردعلا *كلكباي

 هل لاق مالكلا ا!له بيرغ لليل عمود املف ه كتومب رشناو فكواج انم

 * اينللا نم كم اي ارخآ مويلاق * كوخا انا هل لاق كولملا نم تنا نم

 مث * يماو بأ راثل اي لاقو حاص تيَجَع هوقلا هنا بيرغ ققعت اهلف

 * لينعرابج هب رض سوب للاب هب رضو هيلع لمح و ةفيدن نافيليكلا ىطعا

 ىنم هعلتقاف هب لجو دق اوطا نم هضبق و هعالمفا جرخأ نا «نقلاك

 ةاداق مث هقاثزو !ىشو ىنادراملا هيلع عفلناق ضرالا هب برضو # هجرس

 رعاشلا لوقدشناو ةودعرس اب حرف لق بينرغ.وااكه لك «اريقح اليلذ

 سلّت صل ست ع6 : < ..و © "2# 272

 ةيؤو* سرب و 1 ل ا بج تلا ل ا

 ملا لك 4 لا ينام ا اريقح اريقف 0 د 1
 سمس 6 سس 6م رو مهم سس

 ب ا ب
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 ةاش لعر عمه بيرغ لاتق ةياكح ١ شق

 ةد اود .اعذ بيرغ هيخا نم بيجعب لحام ةادش د

 ىلا ةداوج قاسو * ناديملا ىلا جرخو هبابلجو هبرح ةللأ !ىشبالو

 لاقو هيلع حاصو * ناعطلا و: برحلا ماقم. ىف ابيرغ كلملا براق نا

 نسق نا .فكردق نم: غلب له بطعلا لامح و براسعلا شفعا.اي

 يلجأ قو كسفن فتكو فكداوج نع لزناف * لاطب الا و كولملا

 تح .لسلسم كيقم تناو يكلم ىلا يعمر سو * يلاطبا ىدلطا و

 عم_س املف « زبخلا ةمقل اهيف لك أت اندالب عيوش فىلعجاو كنع وقعا

 هل لاق و ةافق ليلع نئقلتسعسا نتح قكريض مالعلا اذه هنم بيرغ

 *ركاو لا هيلع رو فت نم رظنت فوس برجا بثذ و تلك ا باك اي

 * رهباقر برضف رهب ءاقاف راسالاب يغار عل لاتوو ميه ىلع خاص رث

 ةمدص همدص و ليدنص .ةلمح بيرغ نئلع ةاش فعو لوح كلذ كنعق

 اوق لف © مالظلا رجه ئتح مادص ورف ورك يفالازي ملو * دينعرابج

 حابملا مالكلا نع تتكسف حابضلا داز رهش كرداو لاصفنالا لوط

 ةئامتسلا لعب نوتسلا و ةثلاثلا ةليللا تناكاملف

 اقرتفا و لاصفنالا لوبط اوقد امل مهنا بيغلتلا كلملا-اهنا ينغلب تلاق

 لاقف. * ةمالسلاب امهودهف .© هعضوم ىلا كلم لك بهذ امهضعب نم

 لاتقلا يف لواطت نا كلم ان كتداع يه ام: بيرغ كلملل نوملسولا

 !ذه نم ابرض ىنسحا. ثيار امف لايقالا و لاطبالا :تاتاق موق اي لاقف

 ظح هل“ نوكيو ازيسا هلخأ ينا ىنمانظ ةتلواط نكلو © همايا ىنفا و

 ءاربك هيلع تلخدو ةردرس نلع ىنلدجو قدارسلا لخد هناف ةاف دعر



 معو بيرغ لنع هاش للعروسا ةياكح

 تيأر امر رشلا تاذ رانلا قح و مهل لاقن * همصخ ىنغ ةرلأسف هموق

 اريقح اليلذ هدوقتاو اريسا هذخأ دغ يفو * لطبلا اذه لثم يرمه

 برضلا و نعطلل اودتعاو برحلا لوبط :اوقدف *. حابصلا ىلا اوتاب و

 اوجرخ و حارقلا درجلا اوبكر و حايصلا. اوماقا و * جافضلا اودلقت:او

 ناكو حاسفلا "نكامالاو * حاطبلاو ماكتالا و ضرالا اًولمف ماينغلا نم

 ناسالا و مادقملا نسرافلا ناعطلا م بر_كلا باب يقف. نم لوا

 نم له زرابم نم له لاقو لاصو لاجن بيرغ ىّلملا ماغرضلا

 عرتح هالك زعتصا انف :« وجاه .ال-و..نالنك مزيلا يل جاسااوإ زنا
 ليغلا رهظ ئلعو * ةميظع ةبق هناك ليف ىلع. بكار وهو .هاشدعز هلز رب

 هدي يفو.* ليغلا ناذأ ن هب بكار لايغلاو ري رح طئارشب منين ذيب
 نم لغلا برت اماف *« الاوش و انيميزتهي و ليغلا هب برضي فالك

 بيرغ لزنف * هنم لغجذ طق 57 ايش داوجلا رظن لقو بيزغ داوج

 ةاشدعل يتطحأ مدقتو * قحاملا هفيس بحاو ناجايكلل هملس و هنع

 اذا ةاشدعر ناكو * ليفلا مادق راص ئتح ه«مالقا نلع ايش ام

 نخأيو ليفلا تأ يف بكري لاطبالا نم لطب عم ابولغم هسفن أر

 قيضو لفسا نم عصاو ةكبشلا:ةئيه يف وضو * قضولا همسا أيش هعم

 سرفلاو سرافلا لصقيف ريرح بفغق هيفو قلح هليذ ىفو » قوف نم

 ةذخأيف هبكار داوجلا نع لزنيف * بنقلا بحسي و امهيلع هعضي و

 هلي مفر بيرغ براق املف © ناشلا لهب ناسرفلا رهق لقو اريسا

 لولع ةدنع راصف هيحضس و هيلع ,شتناف بيرغ نلغ هقرف و قشولاب

 قايبليكلا ناكو هركسع ىلا دري نا ليغلا نيلع حاص وو * نيفلا رهظ

 ليفلاراكسما .امهبحاصب لحام اي أر املف * ابيرغ ناقرافي ام ناجروقلاو
 ناجليكلا رجض و * هتزمف قشولا ىف عطمت نق بيرغ و انه لك



 هاش لعر ركسع عم بيرغ ركسع لاتق ةياكح مم

 للمحل لقاو * فيل لبح يف هاداقو هافتكو ةاشدلعر .ىلع ناجروقلا و

 ناميهطصي ناليج وا نامطتلي نار مهناك مهضعب نئلع سانلا

 يوقاو معلا ناركسعلا ني اعز. * ءامسلا . نانع:: ىلا :عملط..ىق :رابغلاو

 ديكأ يعط و فيش. برح يف اولازي مل و * ءامدلا تلاس و برحلا

 راكتعالاب ليللا لئتاو راهنلا ىلو لتح * ليؤم ىنم هيلع ام برض و

 ىيزرضاح ئوملسملا ناكو *. رهضغب نم اوقرتفاو لاصفنالا, لوبط :اوقدف
 كلذو * ره رثكا حرجو ةزهفك ةعامج رهنم لتق دق و موهلا كلذ يف

 يوادي .نا رماف بي رغ ىلع بعصق تافازلاو ةليفلا باكر 5 نم

 اولاق.يأرلا نم مك دنع ام لاقو هتعامج رابك ىلا تغتلاو © ىدلوجلا

 © ره انيلغ انك رهنم انملس ولف * تافارزلاو ةليغلا الا انرضام كلم اي

 مجهن و انفويس بحسن نانثالا نحسن ناجروقلا و نايدلا لاقف

 بخاض ناك و نامع لضا نم لجر ملقم نإ ره رثكا ل تقنف مهي 0

 تبفااايشا زلط ب اراةزاليزل عل ذه روج بكل ان - لاق هو هب قيلخلا: بليضادعأو

 اههم لاق و ىنيملقملا ئلا ببرغ تفتلاقف 6 ون تعمس و يختعواط

 اعبلا |نه ركل هلاق داز رهش كردا و ةءاطو اعمس اولاغف 0 ةوعيطاف
 0 م
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 ةثامتسلا دعب نوثسلاو ةعبارلا ةليللا تنائاملف

 نيم دقملل لاق امل ابيرغ ىلملا نا :ديعسلا كلملا اهيا ىنغلب لاق

 راتخاف ةعاطو اسعمس اولاق * ةرعيطان رلعملا اذه يكل هلاق ام 11

 اولاقف * لاطبالا نم ركيديا تحن ام لاقو نيمدقف ةرشع لجرلا كلذ

 ةسمخ ىطعاف *« حالسلا راد مهب لخد و رنه لخاف لطب فالأ ةرشع

 زمج رجنلا حال املف# اهب يمرلا ةيفيك مهملعو تايقدنب رهنم فال



 مما بيرغ لي ىلع همالساو ةاشدعر ركسع ةمي زق ةياح

 جالتسسلا نولماج ققلاجو وة دانارإلا”و ةليغلا اومدق و مه>اورا رافكلا
 . * هلاطباو بيرغ بكر و ركسعلا مادق مهلاطباو شودولا اومدقو * لماكلا
 شوحولا مدقُت و تاداعلا تعدق و تاساكلا تقد و اثوفض اوفطضا و

 جرف تايقلذبلاو ماهسلاب اولغتشاف ةامرلا ئاع لجرلا حاصف * ةليغلاو

 تبلقناو شوحولا تحاصف شودواا عالضا 2 ثاك لف # صاصرلاو لينلا

 ئاع نؤملسملا يف مث « اهلجراب رهتسأد و لاجرلا و .لاطبالا نئمع

 كب رهتتش و ةليغلا رهتشادو ىنيمملا ىلا لامشلا نم مهب اوطاحا و رافكلا

 امن * ةىدنجوملا فويسلاب موتهذق] يف نوومسملا راسو *رافقلاو يراربلا

 هموت و بيرغ كلملا عجرو * ليلقلا الا تافارزلا و ةليغلا نم رلص
 مث مايا ةسمخ اودعق و رئانغلا اوقرف اوحبصا املف * رصفلاب نيحرف

 هانخا ٍتلظ و ةكلمقلا ىسرك ىلع بيرغ كلملا: سلج.كالذ فعي

 مي نلع رداقلاو كولمملا انيلع لشخت كلام يلكاي هل لاقو * ابيجع

 للسجا نم ىماو يبازأت كل كرتاو # ملست رلساف ىكيلفخت جيتي

 ممس املف * كدي تحث نهانا نوكا و # تنك انمك اكلم فىلعجا و كلذ

 « ديدح ليت يف هلعين ىنيد قرافاام هل لاق بيرغ مالك بيج

 لوقت ام هل لاق و هاش دعر ىلا تغتلاو ديدش دبع .ةثام هب .لكو و

 ريت نيب د هنا الواو ركيد يف لخدا انا يالوم اي لاقن * مالسالا نيد يف

 ليلخلا ناو هللا آلا هلا ال نا دهغا اناو كدي ددمأ #* انومتبلغام ريام

 ىف تتبث له هل لاق و هفالض اب بيرغ حرغف * هللا لوسر ريهانا

 لاغر اي بيرغ هل لاق مث * يالوم اي رع لاق نامي الا ةوالح كيلق

 ين آل يبا ,ينلتقي كلم اي لاقف ككلم و كدالب ىلا يضمت لش هاش

 تح ضرالا ككلماو كعم ريسا انا بيرغ لاق * هنيد نم تجرخ

 هلجرو :دي لبقف *:دا عاا ريركلا هللا نوعب دابعلا و داليلا كعيطت

 ١ ض



 ةاش كفوو نا ىعسو نات رمجلا عمدتهلا ىلا بيرغر فس ةياكح ممم

 ناجر رقلاو ناجليكلا ىلع رهب كرو

 اانا ليوا لاق و ناجروقلا و ناجلمكلا. ىلا, عبفتلا و *.ةرينك الاوما
 الاقف ىسنهلا دالب نلا ينالمحت نا يدارم لاق كيبل .الاق * نجلا

 ناجروقلا امهلم> و نادعس و ناقرمجلا هعم لخاف * ةعاط واعمس
 تكردا و 2 كدنهلا ضرا ادلدقو ةاش دعر_و ابير - + ماا لج و

 نادعسو ناقرمجلا وابيرغ كلملا نا ديعسلا ىلملا اهيا ىنغلب تلاق

 ره الزتاف ريمشك يف رهو لا يللا رغآ ءاج ايف هنورخلا شتوي رمسدلاا
 ا

 نم ربخلا هغلب نانكرط ناك و * رصقلا رلالس نم اوردحن اورصقيف

 0 هنبا نا و د نام مط يف مهنا و هريكسيعأ و هنبال ىرجامب ىنيمزؤونملا

 5 : : 0 هلي ا :
 اذاو آي هل ىرجام و ةرما نم اركفتم رادف يمشي كى قاد ١ و ماني ال

 ةنكخجاو تهب 4ع نمو هنبا كلملارظن انيق هع لع و اكعد ةفاوحلاب

 اب نيا. ىلا هل لاقو ةاقدعر هنبا هيلا تفتلاو * ةدرملا نم عزغلا

 ككلملا«(نبعاا و «.زانلا: .ةدابع كرتاف كليو ايءرانلا كباع اي نادغ

 هوبا. عمم ؛املف © راصبالا هكردت ال يذلا راهنلاو ليللا قلاخ رابجلا

 نكو يف عضو و ةهذنع اوكف 4 ةامرف ليبلح سوبد كةررم ناك مالكلا الم

 هقنع يف ةمكل و. بيرغ ءاقلتف * ينبيد ىنم تع 2 تّحاو 5-7

 رث + اعيمج ريرجلا بره و هتاث و ناجروقلاو ناجمبكلا نشف هامرف 0 .| 5 3 3 3



 هلقتو كنهلاىلا رهلكةعامجلاو هاش لعرو بيرغ لوصو ةياكح

 مهيلع اناطلس بيرغ لوجو نانكرطل

 م سرع

 تفتلاف كابا لدعا هافدعرل لاق و هتككلمم يسرك لع سلج هنا

 «رابجلا بضغ نم و رانلا نم ملست راسا لالضلا نيش اي هل لاق و هيلا

 بيد رغ بدعس كلذ لل نيد :نيلع الا توما ام نانكوط لاقف

 »ورب هللا لجعو نيرطش ضرالا ىلع عئقوف 4ب ةيرض و قحاملا 0

 ةوقلعف رصقلا باب لئلع «قيطلعتي بديوعرتلاو# * رارقلا سب و رانلا لا

 1 لنلع ساج و سبلف ثلبلا 4ل ىلإ سجلي نا ةاشدعر بيرغ

 نم لك بيرغ ىلملا مهل لاقو * الاممش و انيمي لوغلا نالعس و

 ماايافيا نم تلغني امدقم اولخت الو ةوطبرا كولهتلا نم لخد

 نصق اودصق و نومدقملا ملظ كلذ كعب مث * ةعاط و اعمس اولاقف

 ىلملا رظنف ريبكلا مدقملا علط نم لواف * ةمدغلا لجال: كلملا

 ناجليكلا هيلع رهف *راهبنالا «قدل وراح و شظهدناف نيرطش اقاعم نانكرط
 م

 هطبو 2 نما لخاد ىلا 0 2 هفتك و هامرف هقاوطا نم هبذجو

 ام لقم نيسمخ و ةثئابمغلث طبر ئتح سمشلا تعملط امف #* هيحضس و

 هب تنلعف ىنفلاخ نم و ئلاعت هللا نوعب كلو هب “تلعف انا بي رغ

 تكلشا يذلا انا قارعلا كلم بيرغ انا لاقف انم ديرت ام اولاقف * هلفم

 اميظعاكلم زاص دق و مالسالا نيد يف لخد هاشدعر ناو * ركلاطبا

 ةداهشلاب اوقطنف اومدنت اوفلاخت ةلواوملست اوملساف * مكيلع امكاح و

 ةوالح ركبولق يف تخص لش بيرغ لاقف * ةداعسلا لها نم. اوبتكو



 يبا نطو هوبقإاف ٠ لسا .نمف مالسالا رهماع اوضرعار « مكموق ليلا

 ةئامتسلا دعب نوتسلاو ةس داسلا ةليللا تناك املف

 ركسعل لاق امل ابيرغ كلملا نا .فيعسلا كلملا اهيا ينغلب تلإق

 ملسا 'نمق مالسالا نيد هيلع اوضرعاو ركسوق ىلا اوضما هاش دعر

 رهيدللا تع قيللاملاجرا وعبجو اوضمن * مولتتإف ىبا نم و ةؤقيان

 مالسالا يميلع ارضرع مث * ناك امب رش وملعا و رهيلع نومكحي و
 نلاعت هللا 'لمحت كلذب اهيرغ اوربخا و * رش ولتقف اليلق الا اوملساف

 ببرغ ماقاو # لاتقريغ نمانيلع نوه يذلا هلل ىلمعلا لاقو * هيلع ىنثا و

 ثويب برخا و دال بلا دهم ئتح اموي نيعغبرا بنهلا ريمشك يف

 هاشدعر مزح دقو * عماوج و دجاسم اهعضاوم يف ىنب و اهنكاما و زانلا

 تكور مث * بكارملا ىف هلسرا و فصري الاريفك ايش فحتلاو ايادهلا نم
 ناجروقلا رهظ يلع ناقرمجلا و نادعس بكر و ناجلعكلا رهظ ىلع بيرغ

 مو الا رديغلا“ خاؤل امق ”قيللا رخآ ىلا .اورامض و رهضعب :اوعد ه نا دعب

 ' لو املف * نهب اوحرفو هيلع اوملسو رهموق رهاقلتف * ناهع ةنيدص ىف

 «بلطب رماو ةورضداف بيجع هيخاراضحاب نما ةنوكلا باب ىلا بي رع

 يلع ةزقلع و هبيقارغ يف اهلعج و ليدح نم بيلالك ريغس هل رضحاف
 لخد 2 * لفنقلاكر اص ئتح اهب ومرت لابنااب هيتقوبرزعا مث * ةفوكلا باب

 غرف تح مويلا كلذ رك هكلم تخت ىلع سلج و ةرصق لخدو ةنوكلا

 كلذكو ةتقنتعا و حابصلا بكوك هل تماقف هميرخ ىلع لخد مث «ر اهتتلا

  مكلتو موملا كلذ حابصلا بووك د نع ماقا مث * ةمالسلاب هنينه يراوجلا



 مرعا ةد دهم سرع بيرغ لمع ةياكح

 نئلع سلج و ئبصلا ةولص ىلص و لستغاو ماق حابصلا ىبصا املف «.ةليللا

 يخل مم سأر فالأ ةثلث مب لف ةيدهم سرع ىف عرش و هكللم ريرس

 ةعبرا و لامجلا نم ةئامسمخ ى زعملا نم اغلا رقبلا نم نيفغلا و
 ١ذه ناكو * ةئامسمخ ليخلا نمو اريثكز والا نمو جاجدلا 30

 بيرغ لخد رث# نامزلا كلذ ىف مالسالا ىف هلمثم لمعي مل سرعلا

 همع ىدو ل مايا ةرشع ةفوكلا ىف دعت و اهتراكب لازا و ةيدهم يناع

 ايادهلا بكارم لا لصو ىتح هلاطباو همير<# راس و ةيعرلا ىف لدعلاب

 لاومالاب لاطب الا تنغتساو ركشعلا ىلع اهيفام عيمج: اهقرفف فحتلا و

 هيخا ىلع علخذ لباب ةنيلدم ىنلا اوامسو تح ريف سيبم ىف اولاؤي مل و

 تتكسف حاسيصلا دازرهش كرداو اناطلس اهيف هلعجو ليللا ميه

 جا يبييحييبجحيجيحس م ب __ _ __ يي مولكلا نص

 ةثابتسلا دعب نوتسلاو ةعباسلا ةليللا تناكاملف

 هيخا ىلع ملخ امل ابيرغ ىلملا ناديعسلا ىلملا اهيا ينغلب تلاق

 ماو لحر يثو# مايا ةرشع ةلنع ماقا اهيف اناطلس هلعجو ةعلخ ميه

 اوح ارتساف لوغلا نادعس ىنصح ىلا اولصو ئتح نييرْداَس اولازي

 رهف ابسا نلا ايضما ناجروقلاو ناجليكلل لاق ابيرغ نا مث .* مايا ةسوخ

 الجر ىل ايتاهو جاترخن ربتح يل افشكاو ئرسك رصق الخداو ىئادملا

 راس امهنا مث ةعاطو اعمس الاقف * ىرجامب ينربخ بلملا براقإ: نم

 ضرالاو ءامسلا نيب نارئاس امش امنيبف * نئادملا :وينابسا نلا نانثالا

 ناجروقلل نا_ليكلا لاق * :رخازلا زحملا لثم زارج ركسعب امه اذاو

 مهاد جرف * ركاسعلا نيب ايسغم و الزتفركسعلا !ذه ربخ فشكنل اني لزنا

 * نورئاس نيا ىلا و ركسعلا !اذه نم لاجرلا ضعب الأسف ام اجعا



 بيرغ مادق رجعل اكلم رتسرب ناخروقلاو ناجلبكلا ناينا ةياكح ع6

 مالكلا اذه اعمس املف * هعم نم لك لتقنو هلتقن بيرغ ىلا امهل اول اقف

 اًريظو * رتسر ةلمشا ناكؤ رهيلع مدقملا كلملا قدارس ىلا اهجوت

 هرب ةالمعت * هتخا ىلع عاش ره نقارتخ يف ماخغ.الا مان مان

 كلملا مايخ يف مهو الا لتتيللا ثهست وفاج ءانمخب لطفا ار راهو

 عوس املف# روتسد الاق م قدارسلا باب ىلا امتد نو لنعف * بيرغ

 تسر و تختلا كىلَنَت الخدف اولخدا لاقو سلج مالكلا كلذ بيرق

 - قولم "نش اكل" ١نف الاقق اذه نوكي نم بيزغ مهل لاقف * هيلع دقار

 325 كموتو قانا ةكلعت هيو يجر وفطس كسع ةعمو رديعلا

 ع اوتاف لطب ةئاهب ينوتيا بيرغ 00 2 اتاسمل ةنبا:لانقخ

 هب رهزما ام اولغفف * يمجعلا اذه سأر ىلع اوفقو ركفويس اوبحسا لاقف
 ةيننيع ضمغف * قويس نم ةبق هسأر لع لجوف هينهع وب هديب

 فيسلا تاي نب ناجليكلا ةزكوف * ميبقلا .مانملا اذه "يش يا لاقو

 رهص:بيرغ تكاولا ةرضح يف تنا لاقف #* انا نيا ع هل لاقف لعتف

 بيرغ را عممس املف * به لذت نيا او كمسا امف رديعلا انكلتم

 20 لاقو يع هبدرضف * ىناظقد ما يأ انا لض ة«سفف يف لاق و ركفت

 نيب اناو قوتجيفت نم يب لدا نم لاقو هسأز عفرت مالكلا درت ال م

 -نيبلكا ناهز كادراملا قانم لكي اجا :بنرغ لاقق «كاجر

 امهب اهنا "نع ارشك دقو نادراملا هيلع هيف هس أبل يف طوغت ناحر ؤقلاو

 كلملا مادق ضرالا لبقت مدقت امأ هل الق و # امهن ويس اابحس و
 : 27 مي

 هما لقا نئلعا فقوف مئان ريغ هنا ىقح' و نيدراملا نم :برعت راث# بيرغ

 الا علتفنت الو رضت اهنال ةدوبعم تسيل راذلا رجيخلا بلك 5 بدرغ

 ”نئلخ يذلا هللا وه دويعملا بيرغ لاقف دوبعملا وه نمف:لاقف * ماعطلل
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 قدح لوالد 0 اعف © د تاومسلا ىلخو ا ةنكو وجو
 نوفا بار ناقن ركتيد يف لخداو برلا كلذ برح' نم لوبا

 لضا نم بتكف ةداهشلاب قطنف هللا ليلخ ميش اربا هللا الا هلا ول

 كلتق  بلط روباس ىلملا  كرهض .نا يالوم اي ملعا لاقو *« ةداعسلا

 عمس ملف * |ادحا نكعم قدا ال. نا ينرماو فلا ةثام يف .ينشعب لقو

 نمو قيضلا نع هتنبا تصلخ ثيح هنم يثاز> اذها لاق همالك بيرغ

 متسر لاق كمسا امف نكل و * ةرمضا انمب هيزاجي هللاف * ىدرلا

 تسر أي هل لاق رثإ# يوسع ملقم كليف بيرغ هل لاقن#روباس مدقم

 لاقث# نامزلا كلم اي كسأر شيعت هل لاقن جاترخف .ةكلملا لاح فيك

 كلملل ةيراج تتا تكيخا ىلا ترم امل يالوم اي لاق اهتوم ببسام

 دنع ماني نا ابيرغ ترما تناآ يديس اي هل تلاقرو * ك رهص روباس

 اهيلع لخد و هفيس بع هنا مث « رانيا قحو ال لاق .جاترك يت ديس

 كىاطعا الو كدنع ماخي يودبلا اذه تيلخ فيك ةثيبخ اي اهل. لاقو
 ي دنع ماني نا هل تنذا تنا تبا اي هل تلاق اس رع لمع الو ارهم

 حاصف ضرالا ىلإ اهس ارب تقرطاو * تتكسف كنم.برق.له اهل لاقن

 ىنرصباو ةرهاعلا هذه نفتك نهل لاقو .يزاوجلاو::لباوبسقلا ىلع

 * اهتراكب ثبه ذ نق كلم اي ناق.و اهجرف نرصباو اهنفتكف * اهجرف

 كلم اي تلاقو# اهنع تاعتمو اهما تماقف اهلتق دارا و اهيلغ لمع

 اهسبحأ *# تومت ئتح عدخ#“ يف اهسبحا: نكلو ةويعم قبتف اهلتقت ال

 اهتادعبا اههل"لاقاو هصاوخ نم نينثا عم .اهلِس راف .ليللا مج لوتح

 نق و امهرماام العفن * ادحا اربخ' الو نوجمح رح يف اهءايقلاو

 تةكش عاج رصلا دار ره ع كرتون[ كهفلطو:- نوفاك ينفخ

 َح + تي ول ل يا ااا مالكلا نع



 ةليعلاب رهيلع هتبلغو رجيعلا ركسع مهزتناو لادزبةياعس مرعرع

 ةئامسلا لعب ىنوتسلاو ةنماثلاةليللا تناكاملف

 جات رف نع لأ _سامل ابيرغ ناديعسلا كلملا اهيا ينغلب تلاق

 25 عمس اهلف # رحملا ىف اهترغ اهابا ناو اهربخ# متسر ةربخا

 ليلخلا قحو لاق و هتالخا تءاسو هينيع يف اينرلا تدوسا همالك

 بتكلا لسرا مث « ةرايد برخلاو هكلشا و بلكلا اذه ىلا نريس ال

 ىلا تغتلا مث 8# لصوملا ايطاتسلاو ”نيفراف ايف: اشلاو "واقوال

 ناسرف نم فلا ةثام يعم هل لاقف ركسعلا نم كيعبم رك هل لاقو رتسر

 مهلغاشو كموت ىلارهو فالأ ةرشع كىعم لخ هل لاقف * رّجعلا

 «هركسع نم سراف فالآ ةرشع يف متسر بكرف كرثا ىلع اناو * برحلاب

 لنع ىهج و ضيبي الوع لهعإ ينا هسفن ىف لاقو مدولا يبا ويا

 يقبو رجعلا ركسع نم برق لقو مايا ةعبس رتسر راسف # بيرغ كلملا

 لؤخي ازززوالا كفل لاقو "قرف حبوا «زكسع قررقك © جوي: تغضف : يونيو اهئ
 ءاشعلا نم اوبك رف * ةءاطو اعمس اول اقن فيسلا مهيف اوعق واو ركسعلا

 متسر فق لعب نيثمآ اوناكو * ركسعلا لوح اءراد ئتح ليللا فصن ىلا

 ماسنجتالا:ماقت © ربكأ هللا اوداص و نوملسملا ىهيلع رج# رهيب نم
 مهيلع بضغ و « مادقالا مهنم تلزو ماسعلا ريفر اد و موخلا نم

 بطعلا ىف راثلا لمع لسغم رتسر مهين لمعو مالسعلا كلملا

 ليتق نيبام ىجعلا ركسعو الا ليهللا غ رفامف * سبايلا

 نث ازخو مانيغلا و لقثلا نوماسملا 0و رمحو
 اوح ارتساو ماع الا مايخ يف اولؤن مث * لامجلا و ليخلا و لاوم الا

 ةيعلاربد فيكو [تينرؤ قاما ان :ناطناو يني وف كلملا لبقا نيتح
 فلا متر اي هل لاق و هيلع علخت «.ره ركسع رسكو ماجع الا لتقو



 مرعم روباس ركسع مم بيرغ ركسع ةياكح

 ةركشو ىّلملا ني لبقف «* كل ةمينغلا عيموجف رعيغلا ترسك يذلا

 نرموزهملا لصو و رجعلا كلم ىيبلاط اوراس“ «رقا» رهمزي او ا

 «رومالا مئاظعو روبثلا و ليولا هل اوكف و *روباس كلملا ىلع اولخدو ,

 نو اوكحن رك امر ةرشب قله مكاهد يذلا ام روباس مهل لاقف

 ريش يذلا نموروباس لاقت * ليللا مالط يف يلع مجه فيكو
 ملف بيرغ اماو*رلسا هنال كركسع مدقم الا انيلع رجه ام ارلاقف ركيلع

 ىقب ام لاقو ضرالا لع هجاتىمر كذب كىلملا عمس املف * اانت اي

 مالا اذهل ام يدلو اب لاقو هاش درو ةدلو ىلا تغتلا مث * ةميق انل

 يرغب ”ىجا' نا نم دبال يدلاز اي كتويحو ةادرو 'لاقف « تفابالا

 ره لجرف ءركسع ئصح او * هعم ناك نم لكك لشاو لابحلا ىف هموق ءاربكو

 راطقالا لس ئتحرا# لق رابغب نيف اذار #* اولحري نا اوداراؤ حابصلا

 !-ملف 'ءللو عادول ابكار روباس كلملا:ناكو *راظنلا نيعا بجح نقاو

 اذه ربخ ىل فشكا لاقو * عابم نلع حاص ريظعلا جاجعلا انه ىلا ظن

 لئنعف هل اطباو بيرغ ىنادق يالوم اي لاق م #*داغو حارف راوغلا

 لبتا املف * لاتقلاو برعلل لاجرلا فطضاو :لامعالا اوطخ كلذ

 0 اومزع نقو ماجع الا رظنو ندا دملا رين ايسا ىلغ بي رغ

 اش لئعذ * ركيذ هللا كراب :اولمحا لاقو :هموق بدن ,حافكلا و برعلا

 وامدلا ىرجو مالا يلع ممالاو رجيعلاو برعلا:تقيطناو .ىلعلا .اوزه

 لوئبط اوق لف راهنلا .ىلو ئتح لاتق و برح يف اولازي ماو* مزهناو
 ماهخلا اوبصني نا روباس كلملا رماو* مهضعب“ نم اوقرتفاو لاصفن الا

 ايقع لابق 4مايك نكصن بي رغ كلملا نكلوفكتو ةنب لملا باب ىلَو
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 000 اا

 بيرغ ركسع نم زوباس ركسع ةميزه ةياكد د

 كدكسف حابصلا داز رهش. كرداو همايخ يف فلحاو لك لزنو * ماجع الا

 جانب 2 ". ادا سلا مالكلا نع

 ةئاوتسلا لعب نوتسلاو ةعساتلا ةليللا تناك امآذ

 ركسع واةتيرغ كلملا ركسشع ناديعسلا .كلملا اهيا قنغلب ثلاق

 «دمايخ ىلا فحاو لك بشذ رهضعب نم اولصفنا امل روباس ىلهلا

 اولمح نقو حايصلا اوماق او حارقلا د رجلا اوبكر مث * حابصلا : زنبصإ لوتح

 * جاقو ثيلو حاجح> لطب لك مدقت و حافكلا ةدعاوسبلو' حامرلا

 ناكديملا ظطصو نبل ؛داوج مال متسز برغلا باب ربيع ىنمم لو ف

 زرابم نم. له رهعلاو برعلا لاطبا مدقممارتسر اناربكا هللا ماض و

 يعم ناك دومعب ه4 زبخ و ةمد رغ ىلع منصر بوف تو ثاركنم تاليح

 اليتت ضرالا قلع عقوف ةردص يف هسار فسخف الطر نوعبس. هنزو

 ةلمحلاب هموخرم افروباس كلملا ولع كلذ ناه امف * اقيرغ همد يفو

 ثاغتسا و * راوئالا تاذ سمشلايب اوئ اغتساو. نيملسملا ليلع اولمعف

 س'ك ره وقس و برعلا يلع رجعلا رثكت و * رايجلا كلمل.اب نوملسملا

 ناجر وعلا و نايليكلا ناكو ماجعالا ىلع لمحو *ثفاي فيس قداملا

 عفار ىلا لضو لوح هغيسب اركم لزب راو#* بيرغ كليلا تباكرب

 هلذخ اف هيلع ايشخف ضرالا لع حوف | يغض ههار ىلع هبا رضف مبا

 ىرتح فويسل أب نوملسملا رهعبتف # نيبلاط ةنب ملا باوبا ىنلا وو نيبراش



 لاك رع ذل ثيرغ لنعزوب اسزسا ةياكح

 ءيلاوريثك .قيسطجخلا مهنم“ تامدااهيف اومج + دزانو باوؤب الا ىلا اولض و
 ميهس و نادعس و ناقرمجلا و متدهر جيل * باوب الا قلغ ىلع اوردقي ٠

 ناسرفو نيملسملا لاطبا ميمجو ناجروقلاو ناجليكلا و. عمادلاو
 نم مدلا 0و 3 باوبالا يف نسيثر املا ماجم الا نلف ني دحوملا

 اوعقرف نامالا نام الا او دان كلذ .دنعف * رايتلا لثم ةقزالا يفرافكلا

 اكلم يويف يلع لعثو * رافكلا مد نم لستغا ام لعب زعلا بايث

 مج علا كلم ”تلطاو

 اهل زيا ول "ييتارت نير تكيعفجاي ؟:يلنا له ىلع كلمح ام نجلا

 كتهج اوامو تيم لذ يئاف تلعف !ي١ ىن لخاوت هل -خكلم 6 لاقف *# العب

 ءردطضي نا رما مالكلا اذه بيرغ حمس املف * كنم اف وخآلا لاتقلاب

 «*نيسوبحملا كنع ةولخدا مث *نينالا عطق تح هب مظرما اماولعفف ةوبرضيو

 .نورشغو ةئام ميج ىلساف مالسالا تاي ضرعو ماجعالاب انهو مث

 نم ةنيدملا كك نم لبيب ولسا و * فريسلا لئلع اوحار يقابلاو افلا

 نثادملا رينابسا لخد و * ريظع يكوبخد ىف بيوغا نوايا ماجعالا
 : 1 ١

 نسصنلاب هل اوعد و ةويداق مجاعالا ىلع قرفو بهذلا و ةمينغلا

 مازغلا تماقاو اهتنب تركذت جاترخأ ما نا مث نإ ءاقبلا و زعلاو

 بلك اي“ هل ناتت * هيدي نيب ةونتواو هب اًواجن

 ايت هياع لخدن بيرغ مهعمسف * حايصلا و خارصلاب رصقلا التما و

 كنا يديس ايهل'تلاق و جاترخف ما تمل قتف * مك ربخ ام لاق و

 * كمسولقب تحرف 11 ةبيط تناكول تلقو يتنبا تركذت كتز+غح> امل

 هد اوتاف روباسب ينونثا لاق و هتخ' ئلع سلج و اهيلع بيرغ لوكيف



 همه سشيبتساا سب: ومابي جي مسمو

 بيرغ كقعروباس رسا ةياكح معمل

 فىتنباب تلعف ام رجعلا بلك اي هل لاقف © دويقلا ىف لج وهو

 ٠ اع لف نودعدج ردع! يف اه اقرغ امههلتاقو »ع اذه و اىلهل اهتيطعا لاق

 نكل و معن الاق * ىح اذه هركذ ام لض امهل لاق و نياجرلاب بيرغ
 .وحمج ”ىطاش ئلع اه انبيص و اهيلع انقفش لب اه انترغ ام كلم اي

 كلتقيف ةنيدملا ىلا ىعجرت ال و كسفنا ةاجنلا يبملطا اهل انلق و

 تتكسف مابدلا داز رهش ل انندأ لع قه 5 » كيم: انلقُفلاَو

 ح ةضوي سا جو اريج شل

 ةثامتسلا لعب .نيعبسلل ةيفوملا ةليللا تناك املف
 بيرغ كلملل اينح ىنيلجرلا نا ذيعسلا كلملا اهيا ينغلب تلاق
 املف * نوحمج رحب *ىطاش نئلع اه انكرت هل الاق و جاترخف :ةصق نئلع

 ّك اوب رضا مهل لاقف * او رضحن ىنيمجنملاب اعد اذه رهنم بيرغ عمصس

 تتامازا ةويعلا ديق يف يه له جاترخف لاح اورظناو لمر تخت

 يف ةكلملا نا انل رعظ ىامزلا كلم اي اولاق و * لمر تخآ اوبرضق

 نكاو * ناجلا نم ةفئاط دنع امه و ركذ للوب تءاج دقو ةويعلا ليق

 ةلص بسحف فكترغس يف كل رك بسحاف ةذس ني زها نكن ايلف

 » نياقجلا غلا هللاب الاةوق الو لوح ال لاقن * نينس نامث تناكف ةبيغلا

 *نيعئاط اوتاف روباس ركح يف يتلا نوصعلاو عالقلا ىلا السر ثعب و

 ملظا و راطقالا لس نتح راث ارابغ رظن ذا ةرصق يف سلاج وه امنيبف

 اذه نبك قنايتثا- لاق و: ناجروقلا و ناجليكلا ىلع حاصف * قافكلا

 ناسرفلا نم اسراف افطخ و رابغلا تح' دم و نادراملا راسف رابغلا

 هناف !اذه لأسا هل الق و *هيدي ىيب ةافتوا و بيرغ ىلا هبايتاو

 نا ىلم اي لاقف * ركسعلا اذه نمل بيرغ هل لاقف ركسعلا نم



 مرعو :لنعامهرساو بيرغلاتقلروباس نباوزاريف كلم هاش درو ”يجب ةياكح

 بيبرغ نمد و ةنيب م«عقولا تعفو امل رههيعلا كلم روباس نا كلذ

 راسف «* هيباركسع نم همذد رش يف روباس ْ ؟لملاىبا برهذ لرجام ىرجو

 لبق و ةاغدرو كلملا ىلع لخد و زاريش ةنيدم ىلا لصو نتح
 مالغ اي فكسار عفرا هل لاقف * ةدودخ ىلع ةلزان هعومد و ضرالا

 ه«مسا برعلا نم كلم انلرهظ كلم اي لاقن كيكبيام ىل لقو

 كج مامحلا 7 رشاقم و ماجعالا لتق و يبا كلم فذخا بيرغ

 للذعف #* بيرغ اه تهمل .ناكف بو يتأ رما زظه لاق روباس ىبا

 الواي ودب ضرالا هجو ىلع ىقبا تهقب ام يسأر ةويح و لاق كلذ
 ل لجرف ره دعف * اوليتاف هباون ىلا اهلسراو بتكلا بتكرث «:اهلسم

 عوردلا لاجرلا ىلع ىنهو قفلؤفل تف مث * اغلا نينامث و ةسمخ

 اولؤنو نئادملا ريئاجسا ىلا اولصو ئتح * رهب راسو حالسلا ثالأو
 ال بق و ناجروقلاو ناجليكلا معو ةنيلملا باب لابق مهعيمج

 نم ركسعلا اذه لعجا و انبولق رجا انالوم اي الات و بيرغ ةبكر

 الن ىتح نادراملا راط كلذ دنعف ره ايا امكنود امهل لاقف * انمسق

 هنيمي ىلع سلاجروباس نباو ةزعيسرك يلع هادجرف * ةهاشدرو قدارس يلع

 مدقتف د ىنيماسملا لتقف لع نورواشتب مو نافض هلوح نومدقملا م

 امهب اراسو * ةاشدر و فطخ ناجروقلاو روباس ىبا فطخوو ناجليكلا

 ابهس و نادراملا داع 2 دوجولا نع اباغلوتح امه رضبر عاف بي رغ لا

 ناعملي :نيفيس ىرسر افكلا رظنت رلف *رارقلا سئبورانلا ىلا مهحاوراب هللا

 مهماريخ اوتاعف * |لحا نورد الو عرزلا لصح لاجرلا نادصحت و
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 افلخ رهن. اينفأ ادقو نيموي ره اغبتف « ليغلا درجه نلحاوراس.و
 * العف انه نلع امه ركشف بيرغ "دي البقف نادراملا :عجر.و اريغع

 اوع كف #* كحا اهيف اًمكك راشيال 'امكدحو امكلزاقكلا ةهينغ امهل لاقو

 نم ناك ام اذه * امهناطوا يف انأوطا و رهلاوما اهل ئانريستا كول

 حابهلا مالكلا نع تتكسف حابصلا :دازرهش كرداو «* هموقو بيرغ رما

 ةثامتسلا دعب نوعبسلاو ةيداحلا ةليللا تناكاملف

 رككسع مزه ام دعب ابيرغ نا ديعسلا كلملا اهيا ينغلب تلاف

 اههكراشب مل و ةمينغ مهلاوما اكخنأي نا "ناجروقلا و نادليكلا رما ءانهدرو

 نزافكلا اماَو # امهناطوا يف |ادعق و مهلاونما اعمجتن دلحا ادهيف

 ازعلا اوماقا و زاريش ىلا اولصو تح مهتمي نش يف اولازي مل مهناف

 رخاشلا ناريس همسا خا هاقدرو كلملل ناكو * مهنم لتق نم ىاع

 نوصعلا نم نصح يف هيخا ع الزعنم ناك و هنم رحسا هنامز يف سيل

 ةتيلم نيبو هنيب ناكو * راشزالا و رايطالاو راهنالا و راجشالا ريقك

 او-اخد و نصعلا كلذ ىلا نومزهنملا موقلا راسف موي فصن زازيش

 موقاي مكاكبا ام رهل ناقف * نوخراص نوكاب مهو رحاسلا ناريس يلع

 «رؤباس نبا و ةافدرو :ةاخا نادراملا فظخ فيكو ربخلاب ةوملعاف

 قدح و لاق و امالظ «بجو يف ءايضلا راص مالكلا اذه ناريس ممش املف

 «رابخالا دري نمالوا رايد رهنم كرتا الو هلاجرو ابيرغ ىاتقال ينيد

 ىلا ضما هل لاقن رضحف رمحالا كلملا بلظ و تاملك الت هنا مث

 ةزيرس ىلع سلاج وهو بيرغ للع روي نئادملا رينابعا

 نوف ءنككابلا علا“ ليقو»ئيندخ ازاط هنا مث * ةعاطو اعمس هل لاقف

 ناجليكلا كلذكو .هيلع لمحو قداملا هفيس بحه بيرغ هأر اهلف



 نو ا

 مه١ هلبيرغةميزشو بيرغ لاتقلرهحالا كلملا رحاسلا ناروس لاسر ةياكح

 هلامسمخ رىهنم اولتقف رمحالا ىلملا ركسع ا نافزرر ىلاو

 دموق تلوو ابراه ىلوف اغلاب احرج رمحالا كلملا اوحرج و نيغلث و

 اوسلخد و هكاوفلا نصح اولصو ئتح ىنيرئاساولازي راو * نيحورج#
 ميكح اي هل اولاقن * روبثلاو ليولاب نوعدي مهورحاسلا ناريس ليلع

 هب هبرض نم لكف مسلطملا حون نبا ثناي فيس هعم ابيرغ نا

 © شعرم فكلملا امهايا هاطعا لق فاق لبج نم نادرام هعمو همصق

 قرزالا كلملا لتق و فاق لبج لخد ىنيح ناقرب لتق يذلاوش و
 ومحالا فكلملا مالك رحاسلا ممس املف 00 نجلا نم ىنفاو

 زضهاو مزع رخاسلا نا مث * هليبس لاح ىلا ىضمف ضما هل لاق

 ما هل لاق و اراهط اجنب مشرد ردق هاطعا و عزاعز همسا ادرام

 روذفصع ةروص يف روصت و بيب ربغ رص لصتاو نثادملا ريئايسا ىلا

 ندادملا ريئابسا ىلا لصو تحراس و «* ةعاطو اعمس لاقف هب ينتئاو

 عياغيط, نم :ةفاظ يك كبعحو زؤودصقا ةروصخ يف رهو, تقاير
 رهلقارمم ىلا كولملا .تبهذ و ليللا .لخد تح رسبص:و رصقلا

 تدمخف هفذا يف ةرذو نوحصملا هلا جررخا و لزنف .* تيدزمت ,مافيَو
 عيدا لثم هب قرم و هلمح وو شرفلا ةثالم يف هفلخ هسافنا

 هب لخد و هكاوفلا ىدح يفوض والا ليللا فصن ءاجامف «. فطاعلا

 ةلاح يف وش و هلتقي ىاداراو هلعف ىلع ةركشذ رحاسلا ناريس: نلع

 هتلتق نا كنا ريكح اي. هل لاق و © هلتت نع هموت نم لجر ؛اهنف هجهنمق

 لكب انيلع لمع# هبحاص شعرم كىلملا ىنالا ناجلا .ان ةراي د. برخعا

 وه.و نوحم+ ين همر لاقف هب عنصت امو هل لاق * ةكنع تي رفع

 دراملا رماق * دحا: هب. ملعي الو قرخي و هامر نم يردي الف. .جنبم



 نبلاعرابعز ءاطعاوروفصعلا ة ةروصىف عز اعزل ناريس لاسرا ةياكح مه

 ر عملا ىف هلهيمرو ناروس لنع هبهنايثاو بيرغل

 هلي ف يي سم بيوس سس يل دملا مالكلا نع

 ةئامتسلا دعب نوعبسلاو ةيناثلا ةليللا تناك املف

 هب ىتاو ابيرغ لمح دراملا ناديعسلا كلملا اهيا ينغلب تلاق

 ىضوإوإ لمقفا# هيلع. نمي ملف .نوحم يف .هيمري .ناداراف. نوحتج نقلا

 راهتلا هذخاف رايتلاىف بيرغب سمورلا عفد و لابحلاب هطبر و بشخ

 نودصقي اوبس رهنافهموت اماو #* بيرغ رما نم ناكام اذه حاد و

 جرخ# نا ةورظتنا و هتخ' ىلع هتحبس اودجو و ةودج# ماف هتمدخ

 كلملا رظنا وريرحلا لخدا هل اولاق و بجاحلا اوبلطف * ب رخ امق

 لاي بجليلا نهدف, ثرقولا..!نه انيلا ثبعي نار قدام هلام هتاف

 بجاعلا مهيلا عجرف هانيأر ام ةحرابلا م هل اولاقف * مير حلا ىف نم

 جاو. نوكي نارظنف ؛ضغبل رهضعب لاق و « اوريحتف. كلذب . رهربخلا و
 مكيلع رم كلملال ه ةينيتاسبل اولأس مهنا مث * نيتاسبل ارحن ةزنقيل

 *ىنيكاب راهئلارخآ اوعجر و نيتاسبلاعيمجاوشتفو اومتغاف ةانيا رام اولاقف

 هل افرعي راف ةنيدملا ىف هيلع ناشتفي ناجررقلاو ناجايكلا فاط و

 دايعلاهرل اوكش و داوسلا موقلا سملن * مايا ةثلث دعب اداع و اربخ

 ومان مناكام اما و و *رهرما نم نم ناك ام |فهف * دارا: ام لعفي يذلا

 ةسمخ رايتلاوف هب يرجن وهو سمورلاىلع ىقلم راص هناف بي رغ

 هنطاب :ضتخا و جاومالا هب تبعلف مااولارحملا ىف رايتلا هفذق ىث مايا

 جاومالاو رخبلا طسو يف هسفن كجوف هينيع متفف ينملاهنم جربجف

 ىرتاي وديطعلا ىلعلا «للاب الا ةوقالو لوحال لاقث * هب بعلق

 ١ لكتاو _ةدجع#



 نا و

 موب ٠  رسملا نم بيرغل بكرملا لها جارخا ةياكح

 بكرم اذا و هرما يف ريد:0 وه امنيبف * لعفلا 5 لعف نم

 نوكت نم هل ارلات رث هرذخا و هوتاف همكب باكرلل حولف ةرئاس
 لوقاو يحور يلدرت لوتح ينوقساو ينومعطا مهل لاقف * تذا دالبلا يا نم و

 * هلتع ةيلع هللادرو برش و لكاف دازلاو ءاملاب ةوتاف انا نم مك

 كنج و جازيدكلا نه نحت ارلاقف ركتيد امو ركسنج ام موق اي لاقف

 تالك اي رك دو بعملو ركل ابت ىهل لاقف * نشاقنم همضا ابمنض

 ف نوكيف نك ”ىشلل لوقي و يش لك قلخ يذلا هللاالا لبعي ام
 حالس الب وه و هيلع ضبقلا اودازا و# نونجو ةوقب هيلع اوماق اه لنغف
 اورثاكتف الجر نيعبرا مطبف ةريحتاا هةمنلعا: و ةانز ' ءمكلا ص ل راف

 #١ كىلملا ىلع ةضرعن ىتح انضرا يف ولا هاتقن ام اولاقو هتاثو اودشو هيلع

 خابضلا دازرهش كردا و جركلا ةنيدم ىلا. اولصو تح. اوراس مث

 حج آس سس يس ب ملا مالكلا نع تخاكسف

 ةئامتسلا دعب نوعبسلاو ةثل اثلا ةليللا تناك املف

 ىلغ اوضبق امل بكرملا لها نا ديغسلا كلملا اهيا ىنغلب ثلاق
 جركلاةنيدم ىلااولصو نا ىلااوراس مث انضرايف الا هلتقنام اولاق ردك كيرف

 اهباوبا نم بان لك ىلع لعج لقو * ارابج اتالمع اهانب ينلا: ناك و

 عيصي بيرغ دحا ةنيدملا لخد اذاف. ةمكحلاب ساحن نم اصخ#

 هنولتقيو هنوكسفيف ةنيدملا يف نم لك هعمسيف * قوبلاب صخشلا كلذ

 ضخشلا كلذ حاص بيرغ لخد املف مهنيد يف لخدي ىل نا

 ىلا لدغ“ و ماقف * كلملا بلق عزفا ىتح خرصو ةميظع قوص

 * هينيع و هفناو هيف نم ناجرخ# ناخللا ورانلا لجوف هونص

 لاق و هناي تحل ىلع قظنو رولا فوج يف لخد ناطيشلا ناكو

 ظ ؟



 ةلمحو ديقلا نم بيرغل لزلازملا نبا لازازلا لح ةراكح مسواع

 ةدالب ىلا مهمل "ديا

 وض و * قارعلا كالموه و بيرغ همسا دّحاو كل عقو لق كلم اي

 ه«ب كيلع اولخد اذاف « هبر اودبعيو مهنيد اوكرتي نا سانلا رمأي

 اراخد لق مهب اذا و هتخت ىلع سلجو فلملا يرخف *« هتبتالف

 *بيرغ تاياكح هلا وكح و اقيرغ هاندجو وائتهل أب ارفك مالغلا اذه

 * انع يضري هلعل هماعا ةورحناو ريبكلا رنصلا تيب ىلا هب اوبهذا لاقف

 0700 ا ماعرجاب ةرحن كلم اب ربزولا لاقف

 ل لها تجرخ و ىكبلا ا يا ىلا راتلا هيف

 اوداعف ةولج يلب هزار ايدل هيلا اوبض ىف بيرغ راضحاب اورما و

 نسالسلا ءانرجإاارلاقا بره .فيكو .لاتق * هب.ورمب. كلملا اوملعا و

 يف اذه له لاق و كّلملا بجعتف# ةقلغم باوبالاو ةيمرم دويقلا و

 ىلا يضما انآ لاق ىث ملعن ال اولاقف *راغ ضرالا يف واراط ءاهسلا

 منصلا دفصقو ماق هنا مث * ىضم نياين ربخي هناف هنع هل أساو يملا

 * ناظقي مارئان تنا لضلوقيو هينيغ تعيق راصف :لو»# ملف هل رن.ويسيل

 ينيد ق نحو 01 نياو و 3 ىلا: تغتلاو

 ١ نا دبالو برش و كلا تو

 اببس ميصلا و بعيربج حاورا ناكو * ه«بتبقر عطقف ريزولا بيز و

 ةنبقلا بناجب لعت عيخملا ىف ابيرغ سبح امل هنا كلذ و بيجع

 زع هللا نم بلط و ىلاعت هللا ركني بيرغ ماقف مصلا نامي يتلا

 هيلق عشخف هناسل يلع قطانلا مذصلاب لكوملا دراملا هعمسف جوفلا لجو



 بيرغ ىلا مدقت هنا "فدو ةارا ال و ينارب يذلا نم * ةاتلجخ اي :لاقو

 :نيلظا تح نوقا 'يزلا آم يذيس اي..هل لاق و ةمادقاب اليله لكلا
 ليلخ ريضاربا هللا الا هلا ال لوقت لاق كّتلم يف لخداو كبزدلا نم

 دراملا رمال ناكو © ةداعسلا لشا نم بتكف ةداهشلاب دراملا قطنف هللا

 ابيرغ لح هنا رث * ناجلا كولم رابك نم ةوباو لزازملا نب لازإز
 داز رهش كردا و ىلغ الا وجلا لصت و رنصلا عم هلمح و دويقلا نم

 جحا يبس ست س4ملا مالكلا نع تتكسف حابصلا

 ةئامثسلا دعب نوعبسلاو ةعبارلا ةليللا تناكاملف
 لمحو ابيرغ لمح امل دراملا نا ديعسلا كلملا اهيا ينغلب تاق

 نم ناك ام اما و * ةرما نم ناك ام !ذه قلعالا وجلا لصق متصلا

 ىرج و :دجي مل بيرغ نع ىنصلا لأسي لخد امل هناف كلملا رما

 اوركنا ىرجام ىلملا ىنج ىار املف * هلتق و ريزولا رمآ نم ئرجام

 مهضعب قلع اولمح و كّلملا اولعتأو مهفويس .اوبحس و ردصلا ةدابع

 ىوس قبب مل و ماهضعب اونفا تح مايا ةغلث مهني فيسلا راد و

 ىلع نايبصلا بثوو * هل تقف رخأآالا ىلع امه دفحا ىوقتف نيلجر

 تمجمو * رهرخأ ىنع اوكله نئتح مهضعب يفاوت دو ؟ولتقن لجرلا كلذ

 ةيلاخ ةنيدملا تراص و نوصعلا و ىرقلا اودضصق و كتانبلا و اًلاسنلا

 بيرغرما نم ناكام اما و * رهل ىرجام !ذه موبلا الا اهنكمي ل

 ارئازج يه و هدالب هب لصق و لزلؤولا نب لازاز هلمح امل هناف

 ؛دنع لزلزملا ىلملا ناكو * رو-سملا لجعلاورولبلا رصق و روفاكلا
 ردمخالا بهنلاب ةجوسملا للحلا و يلحلا هنبملا لق قلبا لخج ا
 :دجرف هلجع ىلع هموقو وه اموي لزلزملا لخلف * اهلآ ةلذخلا و



 راغلا يداو ىف بيرغ كالهب در امالزازمرماو لازازديق ةيكح م5

 لجعلا فوج يف ناطيشلاحاصف كجعزا يذلا اميمهلآ ايدل لاقن «اجعزنم

 دي ٍنلع ميضاربا ليلخلا نيد.ئلا ابض كنبا نا لزلزم اي لاق.و

 املف * هرخآ ىلا .هلوا نم ىرجامب هثدح م قارعلا بحاص بيرغ

 بلطو هتكلمم يسرك نئللع سلج و اريحتم ج رخ لجعلا مالك عمس
 نم اويييدوجتن نصلا نم هعمش ام مهل ىكخت * اورضعف هتلود بابزا

 ينومتيأر و .يدلو رضح .اذا لاق# كلم اي لغفن ام اولاق و كلذ

 لخد نيموي كعب م * ةعاطو اعمس اولاقف هيلع اوضبقتاف هقنتعا

 نم لخد املف * جركلا كلم رن صو بيرغ هعمو هيبا ىلع لازاز

 امه وفقوا و امهوضبق و بيرغ ىلع و هيلع اومجش رصقلا باب

 باك اي هل لاق و بضغلا ىنيعب هنبال رظنف * لزازملا كلملا مادق

 ظ تلخ د هل لاق # ىدافذدا و كئابأ نيدو كنيد تقفراف له ناجلا

 رابجلا ىلملا . بضغ نم ماست ملساف كايواي تناو قعلا نيد يف

 انزلادلو اي هل لاقو ةدلو ىلع ىلملا بضغف * راهنلاو ليللا قلاخ

 بيرغ ىلا تغتلا رث ةوسبحف هسبحب رما هنا رث * مالكلا اذهب ينهج اونا

 لاقف * هنيد نم ةتجرخاو يدلو ىلقعي ثيعل فيك سنالا ةءاطقايهل لاقو

 نمو ةنجلا ىلا رانلا نمو لدهلا نلا لالضلا نم هتجرخا بيرغ

 لخ هل لاقو رايس همسا درام لع كلملا حاصف * ناميالا ىلا رفكلا

 نم داولا كلذ و * 00 ئتح رانلا يداو يف هعضو :باكلا اذه

 ةعاس شيعي ال و كلش هيف لزن نم لك ةرمج باهتلا و ةرح طرف
 مدقتف * فكفنم هيف سيل سلما لاع لبج يداولا كلذب طيحم و

 نم. بارسلا عبرلا لصق و هب راط و ابيرغ لمح و رايس نوعلملا
 بيزغب ثيرفعلا بعقلقو ةدحاو ةعاص يداولا يبو هنيد ىقب ئتح اين للا

 نابغت وهو: دراملا لزن اهلف * رامثإو راهناو راجثا يذ داو يف هلزن4
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 مه7 هلهاكىلع بيرغلرخأ تيرفع جارخاو دراملل بيرغلتق ةناكح

 ةريزجلا كلت نم
 بعتلا .نمم دراملا مان ىدتح لبكم وهو ةرهظ ىلع نم بيب رغ لؤذ

 ةاسقلاو اليقث ارجح لخا و * ه«ا> لتح ةليق يف بيرغ زي انهن رغشو

 يداولا كلذ يف بي رغ ىذه و هتتول فىلاهف هماظع رانا هسأر قوف

 حاسس يس ملا مالكلا نع تتكسف حابصلا داز رهش فكرداو

 ةئامتسلا دعب نوعبسلا و ةسماخلا ةليللا تناك املف

 ىضم دراسملا لتق امل ابيرغ نا ديعسلا. كلملا اهيا يتغلب تلاق
 ةريزجلا كلت و رحبلا طسو يف ةريزج يف :دجرف يداولا كلذ يف

 لاي بيرغراصق *ناسللاو ةفشلا هيهتشت امم هك اولا عيمج اهيفو ةعساو

 نوخسلا اهيف هيلع تدضعو اه راهنا ع بر_شثشيو اه رامثا نم

 ةذه ىلع لزي مل و لعأيو كمشلا نم لخآي راطو * ماوعالا و
 لؤن ذا سلاج مر تاذوش اهنيبق #2 سين عاجلا علو ادرفنم ةلاعلا

 لاظ لق بدرغ ناكو اف تنا لئابقلا يأ نم و ا!نذه اي نوكت ام هل اولاقف

 نجلا نم انا ام مهل لاقف هلاح نع ةرلأسف © نجلا نم ةوبسحت ةرعش

 كثب رغع لاقن * هيلع اونؤحف ةرخأ يلا هلوا نم هل ىرجامب مرض ربخا م

 لى لغتي انكلم ىلا نيفورغلا نيزه يئداوف لتح كناكم روتعا امهنم

 امهركشف كدالب ىلا كيدون و كيلا دوعذ و دحاوب ئشعتي و كجحاوب

 »ف نايمدالا نازه هلالاقف امكعم ناذللانائورخ/ا نيا امهل لاق و * بيرغ

 لك لعنه و ”يش لك بر ليلغلا ريهاربا هلاب نرجتسا بيرغ لاقف

 ةأتا نيموي لدعبف دراملارظتني بيرغ كدعقو اراط امهنا مث © ريلق ”يش

 باغ ئتح ئلع الا وجا نلا هب راطتو هلهدو ةرتسف ةوهكب دراملا كلذ



 بيرغ جورخ و رحبلا ىف رانلا رهس نم تيرفع ثوم ةياكح من
 ةاشناج ةكاملا كلب ىلا هل وصوو لبجلا هءولطو رعبلا ىرم

 مهنم دراملا باصاق # ماوهلا ىف ىالمالا يبست بيرغ عمسف *ايندلا نع

 جمر ةيمر ضرالا نيبو هنيب يقب تح ضرالا لصق و برهفذ ران نم رهس
 مهسلا هقعأو هلهاكى ع لزنو بيرغ ضهنف © هكرداو هنمم رهسلا برق لقو

 نيتماقرادقم سطغف رحبلا ىف الا بيرغ لوزن نكي مل سدا وبرر اصب
 ه«بسفف تفعض ئتح موي يناث و هتليل و موهلا كلذ ماعف علطو

 ةووعاا رم سمي لقوألا كلاغلا مويلا ءاج امف ثوملاب نقياو
 كاين نم ثوبنقذ و هيذ يشم و هعملط و ةلصقف زيواش لبج هل نابق

 هنلخ نم لزن و لبجلاىلعا نم عيلط يف هرقل اموي حارتساو ضرالا

 * جاربا و راوسا و راهنا وراجثا تاذ ةنيدم ىلا لصوف نيمويراس و

 هيلع اوضبق و نوباوبلا هيلا ماق ةنيدملا باوبا ىلا لصو املف

 رمعلا م اهل ناكو هاشناج اهمسا ناكو * مهتكلم ىلا هباوتا و

 ةنييقاب لملعب منصرعي ..اهتنيانم لخح نم. لك ىو, ةنص_ ةثاينينيح

 اوتا املف «اريغك اسان تلتق لق و هلتقت هلمعغرفي املف * هدقا رثو

 دالبلايا نم و كنيد امو كمسا ام هل تلاقن اهبجعا اهيلا بيرغب

 هل تلاقف * مالسالا ينيد و قارعلا كلم بيرغ يمسا لاقن © تنا

 ةكلكجلا و | كبا جوزتا انا_و>:يدنيد يف لخدإ وبدي د نم جرخا

 نا للارب كلابقا اهل: لاق وب: يضغلا نيعب  اهيلا يي رغ وطبق) ه,اكلم

 نبصبم رمحالا قيقعلا نم وش و يمونص طل هل ثلاق و هلع تدحاصق

 نيلي هلعل رنصلا ةبق يف ةوسبحا لاجر اي ثلاث اهنارث عرش رجلا او ردلاب

 حابصلاداز رهش كرداو باوب الا هيلع اولغقو ماججل 0 ةوسبدح* ةبلق



 م9 ةاشناح ةكلملا دنع بيرغرسا ةياكح

 ةثامتسلا لعب نوعبسلاو ةسداسلا ةليللا تنااملف

 هرشيح و ابيرغ اوذخا امل مهتاديعسلا ىلملا اهيا ينغلب تلاق

 رظن مهل يبس لاح ىلا اوضم و باوبالا هيلع اوقلغو خيصلاةبق يف

 ردلا لئثالت هقنع يف و رهمدالا قيقعلا نم وش و عدس بي رغ

 ةوكسميل بيرغ ىلا اومهلقت مث 8 ةهلودخ قامأ نم مدلا لزذ نئتح

 نيرشعو ةسوح ىلآتق لح لتقف رخآو كاميف ادحاو تنل زال

 مهل تلاقف *نوخراص مهو ةاشناج ةكلملاىلعاولخ دف © يقابلا برش“ و

 رف قاوو قلو كمنص رسكر يسالانا اهلاولاق ربغلاام

 جرخ لق ابيرغ ترلجوف غتضلا ترد تدلصتو لطب فلا يف تبكو

 تيل لاجرلا لدنجعجةو لاطبالا لتقد راص وافيص كيا لقو انزل ةبقلا نم

 سيل تلاقو هتبح“ يف تقرغو هتعاجش و بيرغ ىلا ةاشناج ترظنف

 © يرمع ةيقبينضح يف نلقويبيرغلا اذه لا ي دارمامو# رنصلاب ةحامح يل

 قه نعت“ جنا م د اولؤزعناو 4ع اودعبا اهلاجرل تلاق اهنا مث

 ءاشناح تعجر من نإ اريح*“ اريقح ةاملد ةوفتك و ةوكسمف 3 ةىلد نم

 هب تلتخاو فارصنالاب اهموق كثرماو اهكلم ريرس لع تسلج و

 * ىلاجر لتقق و ىمنص رسكتا برعلا بلك اي هل تلاقن © ناكيلايف

 2 اه



 : اهركسع عم هتلق اقمو هاشناج ةكلملل بيزغ لق ةياكح مان

 ينعج اض هل تلاقف هسفن نع منمل اهلا ناك ول ةنوعلم اي اهل لاقف

 تلاقف كلذ نم ايش لعفا ام اهل لاقن *تعدص ام كل كرتا اناو

 و مءام تذخا اسهنا مث *!ديدش اباذع كنبذعال ىينيد قحو

 172--- 27 هب نكنبلا هب تاكو و عدخ#“ يف هتسبح مث

 اهعم د لكالا هل 00 ا تحرذف مسوجن

 مق هل تلقو ثدقرف ليللا لبقاو هل تنأمطاف اهلبت و اهببع الو
 ضِنق و اهردص ىلع بكر مث معن اهل لاقف » ىلغش لمعا

 راظن مث * اهحور تجرخ لح اهنع مخي ماو اه ر.سكف اهتبقو ىلع

 ةقز درو ارهوخم افيس اهنيف لجوخ اهلخدف ةحوتفم. ةنازخ ىلا

 * ةمدخلاىلا اولخ دي نا اودارا و ءارمالا لبقاف رصقلا باب سلع فتوو

 اوكرتا موت 7 مهل لاقف * برعلا ةلآ سبال وه و ابيرغ اودجوف

 مانالا بر راو ليللا قلاخ 0 كلملا 6-0 اا ةدابع

 نسا هناك هيلع لمعت هيلع | ازمجش مالكلا 3 اي | خمس

 دازرهش فكردا و * اريثك اقلخ رهنم لتقاوو مهيف لاسهيف راك

 1 مكيف سنملا مالكلا نهب تتكسف 'حابصلا

 ةنايعسلا لعب ىنوعبسلاو ةعياسلا ةليألا تناك املذ

 رإبقكلا ىلع: لمح .اممل ابيرغ :ناديعسلا فكّلملا اهيا يتغلب تلق

 مهلك و هيلع نور ثاكتي مهو لئيللاب لبت.او اريثك اقل رهنم لقق
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 "الا ةكلملا ركسعلهلتقو بيرغ دنع لزلزملا نب لازلز لوصو ةياكح

 : للب ىلا هعم بيرغ ع وجرو ةاشناج

 اوسمج . نق .درام فلاب وه اذا و ٠ هوذخاي نا اوداراو هل اوعس
 مهلوا يف وه و لزلزملانب لازاز رهسيئر و. فيس فلاب زافكلا ىلع
 قئلاعت هللا لجعو * راوبلا شاك مضوتفنمأو *راتبلا فيسلا مهيف اولمعاف

 * رابخالا دري نم هاشناج موق نم اوقبي . ماو راغلاىلا+ .رهحاوزإب
 ناش هلغشيال يذلا *نايدلا كلملاب اونمأو * نامالا نامالا ناوعالا حاصف
 مث * ةرخآالاو ايندلا بر و ةربابجلا ىنغم و ةرساك الا .ديبم * ناش :نع

 بملعا نم.بيرغ هل .لاقن * ةمالسلاب هانه و بيرغ دلع لازلز ماس
 رانلا يداو ىلا كلسرا و ىبا ىنسبح امل يالوم اي .لاقف  يلاح#

 كثردع مث درسا كللق دباب 206 * ينقلطا مث نوتنس سبعا|ىف ثمقا

 مكحا اناو ةدس ىلو * دونجلا ينتعاط و ىبا تتقن هيلع تنك ام نلا

 هاشناج موق لتاقت تنا و مانملا ىف كتيأرف يرطاخ يف تناو تمنف# رهيلغ

 اذه نم : بيرغ. بجحتن * كيلا تيتا ؤدر ام فلالا ءالوه .تزخاف

 * امكاح ةنيدملا ىلع بصن و اهموق لاوماو: اشناج لاوما لخأ مث قاغتالا

 لازاز ةني دم .ىف .الا .رهتليل اوتاب امو ابيرغو لاومالا . ةدوملاتلمحو

 رضحاف حاورلا دارا مث *«رهشا ةتس لازلز نع بيرغ فاسضتسا و

 ةنيدم م لاملاب اًواجف درام"ىفالأ ةثلث ثعب و ايآذهلا لازلز
 ايادهلا اولمع# نا مهرما مث * ها شناج لاوما لولع ةوعضو و .جركلا

 * نثادملا رينابسا ةني دم اودصق و ابيرغ لازاز لمح و لاومإالاو

 ةنيدملا ىأرف بيرغ رظنف اهيف رىهوالا ليللا فصن ءانج اف

 بيرغ لاقف * رخازلا ردبلا لثم لارج ركشع اهب اطيح“» ةروصحم

 *ركسعلا !ذه نيا ىنم و ةرضاصحملا هذه ببع ام ىخا .اي .لازلؤل

 ةيدوم اي حابضلا بكوك اي ىدانو رصقلا مطس ىلع .بيرغ لن مث
 ع و



_”. 

 هدلب لوح ركسعلا هتي“و رو هتيب ىف بدرغ لوصو ةياكح 2#

 تقّولا !ذه يف انيداني نم اتلاق و نيتفوهلم امهموذ نم اتماقن

 ناتديشلا تعوس اهلف * ييجعلا لعفلا بحاص بيرغ امك الوم انا لاق

 نيم ارتف بيرغ لزن.و * مدخلاو يراوجلا كلذكو اتحرف امهالوم مالك

 اولاقو يه كقارم نم:.نومدقملا تتاف رصقلا نهل .يوذف نترغز و هيلع
 اولاق يراوجلا نم ةدحاوثددلو له ةيغاوطللاولاقو © رصقلا اوعلطو ربخلاام

 ملسو ءارمالا ج رفف * بيرغ كلملا مكيلا لصو دقف او رشبا نكلوال

 هيديا ولبق و هيلع اومارتف هباحصا ىئلا جرح و مي رجلا ىلع بير

 هريرس ىلع تبيرغ دعق و * هيلع اونثا و ىلاعت هللا اودمح و هيلجر و
 نيلزانلا ركسعلا نع مهل أسف * هلوح اوسلج.و اورضعحت هباحصا يدان و

 انيلع اولزن نيح نم مايا ةفلث هل نا كلم اي اولاقن رهيلع

 مهنيا و اننيب؛ عقو ام: ونوديري ام يردن ام و-سنا.و :نج. رهعم و
 « نوديري ام رظننو اباتك رهيلا ثعبنادغ بورغ لاقف * مالكالو لاتت

 ةنلثو سزاف فلا ةئام هدي تحت و ةاغدارم همسا رهكلم و اولاق مث

 ركسعلا اذه ”ىجمل ناكو * ناجلا طاشرا نم ناتئام و لجار :فالأ

 حا ببملا مالكلا نع تكشف حابصلا دازرهش كرداو ميظع بوس

 اة دلالسب يوميسلاو ةدماثلا ةليللا تنطلق

 هلوؤنرو ركسعلا .!ذه ”ىجمل ناك هنا. نديعسلا .ىلملا اهيا ىنغلب تلاق
 روباس اكليلا ثعب امل هنا كلذ و «ايييياتيغ ببس ريئابسا ةنيدم نلع

 اهب اجر نوحدمج يف اه اقرغ ربل ناقل ون: هطوق ةيرجر يبقا عم ةتنبا

 انلتقيف كيبال يرهظت الو فتليبس لاح ىلا يضما اهل ال اقو

 تلاق رو هجوتت نيا .فرعت ال ةناريح يه و جاترذن ثجهف * كلتتي و

 نم ةرئاس لزت ل و:# هيف انا يللا. و يلاح رظنت بيرغ اي كنيع نيا



 جالا ريثك داوب كرم تح .داو ئلا داو نم و ضرا ىلا نضزا
 هناك ناكرالا كديشم ناينبلا ىلاع يذبم ىصح هطسو يف و * راهنالاو

 اشورغم هتدجرف 60 يبرتطل ىلا جاترخأ كدنتف * نانجلا نم ةضور

 تدجوو * ريثك ”ىش ةضفلا و بهزلا يناوا نم هيف و ريرعلا طسبلاب

 جاترخف يراوجلا يم املف * ناسحلا يراوجلا نم ةبراج ةثام هيف

 نول تكح و را كلم تنب ناد بتاج ايا ّء نا

 نهنا مث * اهيلع نزح مالكلا اذه يراوجلا تعمس اماف * اهل ىرجام

 نيلكأت ام كل و انيع يرق و اسفن يبيط اهل نلق و اهبلق نبيط

 يراوجلل حجاتردف دن ىتح تلكاف ماعطلا اهيلا نم لق

 لئابق يف مكسيم اهجوتم حبو ةليل رهش لكيف ينأي وهو * لاد ىببا

 لثم اركذ ١دلو تعضوف مايا ةسمخ جاتر# نه دنع تماقاف * ناجلا

 هما رجح يف ىب رتف * هاشدارم هنيمسو هتلقم نلحك و هترش .نعطقف رمقلا

 يس اطرق ضيبا ليف للغ بكاروهو لاصلص نلهلا لبقا ليلق نعو

 هتقلت و رصقلا لخد مث ناجلا فئاوظ هلوح و * ديشملا جربلا ردق

 هيراوجا لاقف:كلملا اهرظنف * جاتركف نهعمو ضرالا نابت و ةيراج ةثاملا

 كرتلا و ريعلا كلم روباس تنب هل اولاقف ةيراجلا هذه نوكت نم

 اهل ىرجام هل نيكحذ ناكملا اذه ىلا اهب ىتا نم لاقف * رايشلاو

 *ربكي و كدلو يبرت ئتح يربصا و ينزحت ال لاق و اهيله نزحف

 هناتكا نيب نم كديبا سأز عمطقاو ريعلا دالب ىلا روسا يننا مث

 تماقف * رليدلا و لرتلا و مجعلا تخت ىلع كدلو كل شاجاو ظ



ا ةاش دارمركسع ةرصاحم مراح اةيكت
 2 بيرغ للبل جاترخف ب

 دالوا عم اهلل و يبرت تدعق و هل تعد و هيدي تلبق و جاترخف

 صنقلاو فديصلا ىلا نوريسي و ليخلا نوبكري !ءراض و * كىلملا

 ىتح اهموحل نم”لكأي و ةيراضلا عابسلا ليضص و شخولا ليد ماعتف

 اماع رشغع ةسمخ رمعلا نم هل راص املف * رجكلا نم ىستا هبلق راص

 ينلو اي تلاقف * يبا وش نم و هاما اي همال لاقف هسفن ةدنع كثربك

 اهنا مث 3 * ريعلا كلم ثنب اناو قارعلا كلم بيرغ كىلملا كوبا

 دلل دج رما لض و لاق اعمالك عمس املف ىرجام هل تكحج

 ةيبرتلا نم يلع كلام قح و اهل لاقف * رعن تاق يبا لق و

 ثحرفف كترضح ىلا اهمدقا و هسأر عطقاو كيبا ةنيدم ىلا نريسال

 زهلا مالكلا نع تتكسف حابصلا دازرهش كرداو * هلوقب
 حا

 ةثامتسلاد عب نوعبسلاو ةعساتلا ةليللا تناك املف
 كري راض جاترخف :نب هاشدارم نا ديعسلا كلملا اهيا ينغلب تلاق

 تاراغلا نونشي اوراص و رهعم ىبرت هنا ىتخ درام يتئاملا عم

 دآلب يلع "اوفرغا تح "ره. ريس يفاولازي لاو * ' تاقرطال نوقظقي"و
 هسار ىمرف كىلملا رصت ىلع لولع ةاش دارم جك و اهيلع اومجعف *« زاريش

 نامللاب قابلا حاص و * اريثك اقلخ ةكدنج نم لتق و هتخث نئلغ وه و

 ةرشع ره لخرف رهدعف هاغدارم ةبكر اولبق مهنا مث * نامالا نامالا

 اهكلم اولتقف علب ىلأ اوراس رث 5005 ين اوبكرف * شراق فالأ

 راس دق و نيرون ىلا اوراس و # اهاشا اوكلمت و اه لدج اوكلمهاو

 نيرون بسام هلا جرح نق و ”نيراك“نفلا نيثلث ىف ءاش دازم
 ساخر لااا نييفلث ا ف نكو و » نغستلا و لاومالا مهيلا مدق و امثاط

 ؛طالخا ىلا اوراس و# اهولخاف رجعلا لنقرمس ةديدم نيدصاق: اوراس و
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 عود ةاش دارمو بيرغ ةلقاقم ةياكح

 راص لقو *«اهوزخنا الا ةنيدم ىلا اولصي مل و اوراس مث اه ونخلاف

 نم فحتلا و لومالا نم ةذخأي يذلا و ريظع شدج. يف هاشدارم
 لصو لقو همرك و هتعاجش لجال ةوبحف #* لاجرلا ىلع هترفي .نئادملا

 ضبقا و يركسع ىقاب رضحا ئتح اوربصا لاقف نئادملا ريئابسا ىلا

 لسرا هنا را هقنع بمرضب اهبلق يفشأو يما مادق ةرضحا و يدج

 لصو لق و* مايا ةثلث لاتقلا لصح# مل اذه لجالف اهب يج# نم

 اناملا و «قاوقالا”ىيلخاط“ فلام ألا قيعيرا يع" اولاد ا
 ةقلث هل و* ره نيا نم رلعنال 'رلاقف نيلزاتلا ركسعلا نع .لاشاو
 اهدلو انهقنتعاف جاترخف ثلصو و * رهلتاقت رل و انولتاقب 1 مايا

 تعلق * كيباب كل ”يجا لوقح كتويخ يف يذلعتا اهل لاقو ةاق دارم

 ملف « نيضرالا: كرو“ تاركتشلا “بز * قينيدبفالا »ان وزنا هيل اراه

 سنالا كولم و هنيمي يلع درام اتثاملا و ةاقدارم بكر حابضلا مبصا

 اعد و جرخ و بكرف بيرغ عمسف * برعلا لوبط اوتد و هلامث ىلع

 زربف * هراسي ىلع سنالا و هنيمي ئلع نجلا تفقو و برحلل هموق

 مث *الامش و انيمي ةداوج قاسف برحلا ةدغ يف قراغ وه و ةاشدارم

 ني ركسعلا. بحاص وه ناك ينزعت ناث ركام الا ىنل زن ال افقي وات

 اسخا لاق ةاش دارم مالك بيرغ عموما املق * ةزيغ لثم هتلتق هترهت ناو

 ثرسكت ىتح حامرلاب انعاطت و امهضعب ىلع الوح مث برعلا بلك اي

 ىدعيو برتؤرف ورك يف الازب 0 تملغت ئتح فونسلاب ابراضت و

 ضرالا ىلع الؤنف * امهتحآ نم ليخلا تعقو لق و راهنلا فضتنا لئتح

 هفطخ و بيرغ ىلع هامدارم ري كلذ عفا اان قعب ١اضبق لقو

 امهبذجو هيفذا ىلع بي رغ ضبقف * ضرألا غب برضي ناداراو هقلع و

 حاضف * ضرالا ىلع ثتقبطنا ءاسمسلا نا ةاهدارم سحف ةدشب



 هنبا هذاب «ةفرعمو بيرغ لنع ةأشدارم رسا ةياكح مود

 داز رهش كردا و هفتكف نامزلا شسزاف اي كترهج يف انا لاق و . همف "ىلمب

 ناقوس عي جنوبي

 ةئامتسلا دعب نينامثلا ةيفوملا ةليللا تناك املف

 ينذا نئلغ ضبق امل ابيرغ ناديعسلا كلملا اهنا ىنغلب تلاق
 * هفتكف نامزلا سزاف اي كتريج يف انا هل لاق امهب فجحو هاش دارم

 بيرغ لمعت *هوصلخا و اومج## نا هاش دارم باحا ةدرملا داراف

 نامالا نامالا اوحاصف ةاّش دارم ةدرمب اوشطبب نا اوداراو در ام فلاب

 رضخالا ريزعلا نم ناكو ه«تدارس يف بيب رغ ساجن * رهحالس اومرو

 دارم رظن املف# لالغالاو دويقلاىيف لج وه و هيدي نيب ةورضحاف

 بيرغ “هل لاقف * ءايحلا نم ضرالاى لا هسأرب قرطا بيرغ ىلا ةاش

 * تولهلا ىضاضت و بكرت ىتح كفص و ”يش يا برعلا بلع اي

 هجو ام بيرغ هل لاق * روزعم يناف ينزخاوت ال يالوم ر لاقف

 يبا رأت لخأ تجرخ لق ينا ىلعا يالرم اي هاش دارم لاق كرذع

 هللاو لاق مالك بيرغ عمص املف * ال ما يبا لتق له يردا امو

 تكيبا ميسا امو كما يش نم و كوبا وه نمف روذعم كنا
 رذف ىما ساو قارعلا كلم بيرغ يبا مسا نلاقنا# كما مسا امو

 لض هل لاق قافا املف #* درولا ءام هيلع اوشرف هيلع ايشغم خقو و ةجءيظ#ع

 عاش دارنم الجو ناجليكلاو ميو مدكقتف * يللو نع دووتلا اوله

 82م لب



 معو هنباوروباس ب لصو جاترخف عم بيرغ ةاقالم ةياكح

 ىه لاق # كما نيا هل لاق و هبناج يق هسلجا و هدو نضتحا و

 هيا ىلا راس و هاش دارم بكرف * اهب ينتُث لاق يتميخ يف يىدنع

 اذه ام لاقف هلاح نه ةولأس و * هتمالسب اوحرف و هباحم| ةاقلتف

 احرف تدرفف ىرجامب اهثدح و هما ىلع لخد هنا مث * لأوس تو

 تملسا و ا.هضعبب احرف و ةناعتف * هيبا ئلا اهب ىتاو اديدش

 اوملساف مالسالا !مهركسع ىلع اضرع و ةاش دارم ملسا و جات ريف

 روباس ىلملا رضحا مث * رهمالساب بي رغ جرف و *اناسل و .ابلق اعيمج

 ابيباف مالسالا امهيلغ ضرع و ؛دلو و وه هل اعف نلع هو و

 اقونيزوةنيدملا لها حرفو ةنيدملا اونيزو * ةنيدملاب اب نلح امهبلصف

 * رليدلاو كرتلاو رهيعلا كلم ةرلعج و يورسكلا جاتلا هاش دارماوسبلاو
 لق و * قارعلاىلع .اكلم غماللا كلملا همع بيرغ كىلملا ثعب و

 ةيعرلاىف لدعي هتكلمم يف بيرغ دعتو * دابعلاو دالبلا لك هتعاطا
 مضاتا نا ىلا شيع دغرا يف ارلاؤي ملو * نوعمجا قلخأا هبح ادتو

 ةراقب و ةزع مودي ىنم ناسبسف *« تاعامجلا قرغم و ثاذللا مداه

 * بيجعو :بيزغ ةياكح ريع ا ثلج هقلخ نئلع و

 اضيأ ئكحو

 هللاث يب لا ةنس تجحجعحح لاق يسيقلا روعم نب هللا ليغ نا

 هيلع هللاىلص ىبنلا ربق ةرايز ىلا تدع يجح تيضت املف مارعلا
 ذاربنملاو ربقلا نيب ةضورلا كَ سلاد ةليل تاذ انا اهموبف * ماض

 لوقيوهش اذا و هيلا تصناق ميخر كتوصب اقوقر انينا تعمس

 و 0 030 0-1-3 لم 0 رس ا 6 نب نيت ل عرض
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 فردا و نتسيقرخ هيتنجو نم عمدلا قرخ لق و ةراذع تبني رل
 جآأس د جيس سسولا مالكلا نبع تقكسف جابصلا 3و هلق روهش

 ةئامتءلا كعب نونامثلاو ةيداحلا ةليللا تناكاملف

 ىسيفلا رمعم ىبا هللادبع نا ديعسلا كلملا اهيا ىنغلب تلاق

 نموا امق توصلا ةهج فصقا ثايبالا ءادتبا لنع تضهنف لاق

 هراذع ثبني مل امالغ تيأأرف ةذدنع اناو لآ ثءاتتبالا رخآ ىلا

 لاقف امالغ هوب هل تاقف نيقرخ هيتنجو ىنم ,عمللا قرخ لق و

 ةجاح كلفا لاق , ئسيقلارمعم ىب هللادبع تلق لجرلا نمث تناو



 ما نابجأ١ نب ةبتع عم يسيقلا رمعم ىب هللا ىبع ةياكح

 يسفنبف * كتوصألا. ةليللا هذه ينعارامف ةضورلا ىف اسلاج تفك هلا تلت

 نانيجلا ب ةيتع انا لاق تسلجأ ساجا لاق «دجث ينلا ام كيدفا

 تيقبف بازحالا نيم ىلا تودغ * يراصنالا حومجلا نب رذنملا نب

 رامقالاك نيداهتي ةوسنب اذا و * دبعتا تنزتعا رث اهفجاس وب اعكار

 تلاقو * ىلع تفقوف ةحالملا ةلماك لامجلا ةعيدب ةيراج نهطاسو يفو

 * تبهذ و ينتكرت مث كلصو بلطي 'ىنم .لصو يف لوقت ام ةبتع اي

 ناكم نم لقتنا نارمح انا اهورثا سلع اهل تعتو الو اربخ اهل عمسا فب

 هذ ا قافا مث هيلع ايشغم ضرالا يلع بكناو خر مث * ناكف نلا

 هلا نيني تيولا ةله لوقي ًاشنا و سروب هيلدخ ةحابيبد تغبص

 وم 6 همر و لر ءد س06 65 مدس 211

 لاعب ىلع برلقلاب ينور“ ' مك ارت ةليعب دالب 20 ىباقب 1 ك ارا

 م ير وأ سا ىو هر | 2 1 0-_- سل لىنمم همس

 يلنع 2 ركل خعو ركع نافس أي يفرطو يو
 مروم 02 اهرجهورع وو 722 [ينعت ح هاسا»ه قصص ل 4

 للخلاةنجوا سيو درغلا ىف تنكولو ا!” نتح لشيعلا للاي

 كبنذ نم رفغتسا و كبر نلا بت يخلا ىبا اي ةبتع اي هل تلقف

 بوري تح لاس انا ام تاهيه لاقف * فتوملا لوض كيدي ىيب ناف

 مذ هل تلقف رجغلا عطط لتح هعم لزا ماو 3 ناضراقلا

 ةيراجلا اما و ىنلبقا لق ةوسنلاب اذا و * رهظلا انيلص نئتح هيف انسلجن

 اهلاب امو لاق * كلص و ةبلاطب كنظ ام ةبتع اي نملقف ىهيف كسياف

 سىيسملا ىلا انب

 ةيراجلا مسا نع نهتلأسف * ةوامسلا ىلا لحترا و اهوبا اهلذخا ىلق

 قيدببلا 3 لشنا و 1 ع يميلسلا فيرطغلا تنباير ىنلقف
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 سل م6 - 0 06 كتعدض © ضار 0ع نم ©

 ا 20 56ه 65 0-1 هد س تب - مص مهد مني خت س#6# 2

 لها١رتس هب دبرا ليزج لاتمب تثدرو ينا ةبتع اي هل تاقف

 ْع لإ

 ير 72 يباج01 0اة 0ت  رووواوووبص)لببب 6#



 نابجلا نب ةبتع عم يسيقلا رمعم نب هللا لبع ةياكح 2 م٠

 ىضرلا قوذو كءاسذر خلبت لوتح فىكيماعا هنلملب ال هللاو ةورسملا

 هيلي مهكالم ىلع انفرشا ئتح انمقف * راصنالا ,سلج“ ىلا انب رمق

 * ه«يباو ةبتع يف نواوقت ام الملا اهيا تاق مث دراا اوههحاف مهيلع

 كدر اف 7 ةيضالب ىدر هنا اوملعا كثلاق 5 كتاداس نم اولاقف

 جرد انناكمب فيراطغلا مطعن * رباس ينيب ناكم يلع انفرشا لوتح انعم

 كل انا كثميح تنا و هلانلقف #3 مارك 6 متويح لاقو انلبقتسا و اردابم

 دكيبعلا رشعم اي يدان مث لزخف * بحر لزنم مركب متلو لاقف فايضا

 « ركتجاح ام و لاق انتجاح يضقت ىئتح كماعط قوذن ال نحن انلقف

 ىلاعلا زذنملا نب نابجلا نب ةبتعل ةميركلا كتنبا بطخن انلف

 هول اهنوبطخت يتلا نا يناوخا اي لاقن * رصنعلا بيطلا ,غشلا

 تلاقف اير ىلا 8 ابضغم ضوهن 5 ربخاو لخدا 0 اهسفنل

 لضفا:هيلع وي هل رفغتسا 0 تاداس تلاقف * ينم 2
 ف

 ىنب ةبتعب فرعي ىتفل اهل لاقف * مهيف ةبطغلا نملف مالسلا و ةولصلا

 * بلطام كردي و دعو امب يفيدنا اذه ةبتع نع تعمس تلاق نابجلا

 ه (عرد ليي دح ضعب لأ لون لقف ا|ىلبا هر كنجوزا ال توستا لاقف

 0 ,ادرم نودرب ال راصنالا نا تموضتا 0 كلذ ناك ام تلاق

 مسهناف رهملا مهيلع ظلغا تاق يش ياب لاق * درلا مهل نسحاف

 ىعلا ةاتف نا لاقف اردابم جرخ مث تلق ام نسحا ام لاق * نوعجري

 هللا ىبع لاق * هب مئاقلا ىندف اهلثم رهم اهل ديرت موكل تباجا لق



 ميا 2 نابجلا نب ةبتع عم يسيةلارمعم ىب هللا لبع ةياكد

 ةفركا ةسمخو ربغلاو داربالا نم بوث ةثامو رجه برضى م مهرد فالأ

 هللا دبع لفناف تبجا لاق تبجا لهن كلذ كل تاق لاق * ربنعلا نم

 تخبذ و *هنمضام ميمجب اوتاف ةرونملا ةنيدملا ىلا راصنالا نم ارفف

 له ىلع انممقاف لاق * ماعطلا لكال سانلا عمتجا و مذغلا و معنلا

 اهزهج و جدوه ىلع اه وةنايع ركتاتف اوذخ لاق مث# اموي نيعبرا لاعلا

 اديب يلج" تال انرتنو ردك فسأل مث * فحتلا نم ةلحار نيفلقب
 ةراغلا ديرت ليخ انيلع تجرخ مث# ةلحرم ةرونملا ةنيدملا نيب و

 لتقن نابجأا نب ةبتع اهيلع لمعف * ىيلس ينب نم اهنا بسحا و

 ةرصنلا انتقا و ضرالا ىلا طقس مث * ةنعط هب و فرعنا و لاجر ةدع

 « هبحن ةبتع ىضق لق و ليخلا انع اودرطف ضرالا كلت ناكس نم

 انيقبلا' قوق نم اهسفن تغلاف “كلذ ةيزاجتلا ”تعمشق ةناعيتما |, اللفإو

 تايدسبالا هله لوقت و * ةنرح# ييصف تاعجو هيلع تبكناو

 سايل © همس  وريابب سرب 1-5 - 3 6 © انيس سا ريب 6 ني سرع

 هقحل كباَهنا يسفن للعا امذإ و كربص ينا ال تربصت

 ست 6 نم هرش ا 165 مري هس ىودودم

 هقباس ةيردلا قود وم يما ئدرلا ىل |! تناكل يحور تفصناولو
 مج 2 6 مس صا" سب تره زعغ 72 © 7)» س'احوهومم سن ١0 ةصض و ساع تبت لس

 هقفاوم سفنل سغذ ال و الاخ فصضنم كدعبو ي فعب نحاامق

 اذحاو ار ق اههل انر نوف تيب اهبحذ ىضقنأ وو ةلحاو ” فقل 7-: تكتقفقهش م ا

 يونس ميم تثمثا و ىموق رايد لا تعجحر وو بارتلا ىف ا انيراو وو

 هللاو تلقف * ةرايزال ةرونملا ةنيدملا تلخد و زاجكلا نئلا تدع مث

 اهيلع ةيلاع ةرجش هيلع وه اذاف هيلا تيقتاف ةبتع ربق ىلا ندوعال

 ةىلهل لاقي ام لزنولا بابرال تاقف # رضخ و رفص و رمح بّئاصع٠

 ليات _ و ووو ع ع تح عب لنا هيجل بقيق م



 جاجحلا مم نامعنلا تنب لنه ةياكح مسي

 اضياىكحو

 ثو اهب جوزؤت و اريثك الام اهل لذب و اهبطخف اهلامج و اهنسح

 هرد فلا يتّنام قادصلا دعب هيلع اهل

2 

 اهعم يلا اهب لود املف 7

 اههجو راظنق ىض و مايالا ضب ين اهيلع لخد م ةهليوط ةلم

57 
 روس 0 سمس رس و 9 نت تم و

 لغب اهللجت ٍسارفا ل ولمس ةيهبر 6 ةارستهم الا نه 3

 وو <65 دفا ف 0 ا اخ ت4 - 25 1 ١ مر 29: ىجاعإ © 2

 لغبلا هب ءاجف الغي تثداو ناو اهرد ه«للف ىقغنا تدلو ناف

 نكت ملو اهيلع لخدي مل و اعجار فرصنا كلذ جاجحلا عمس ملف

 * اهقلطبي رهاط نب هللا دبع اهيلا ثعبف اهقالط جاجكلا داراف *هي ثملع

 جا_جحلا كل لوقي اهل لاقن اهيلع رهاط نب هللا لبع ىلخ لق

 يش و مهرد فلا اتئام قادصلا نم هيلع كل رخأت ناك دمحم وبا

 اننا رظهاط سل ر 0 تلاقؤ قالطلا يف ينلكو و 2 كتردذضح ةله

 هيلع مدنا ال<هللا و ان رد ناو د6 طق اموي 4ب تحرف ام هللا و اعض كبك

 مث * فيقث باك ىم يصالخب ةراشب كل مهرد فلا اتئاملا ةذه و ادبا

 اهراثبخ ناوزم نب ىلملا دبع ىنيتمملا ريما ملب كلذ“ نب

 اه ظافلا ةبوذعو اهلادتءعاو اه لقو اهلامجو اهنسح- هل فصضوو

 ابضلا دازرهش كردا و اهبطخ# اهيا لسراف * اهظاحلا لزغت و

 ةئامتسلا دعب ىون أمثلاو ةين اثلا ةليللا تن طاملف

 58 فلذا نع نمنموولا ريما نا كيعسلا ىليملا اهيا ىنغلب تلاق
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 ١ د بج يش يي بيبي نيل ع ا 0 ل



 مساع جياجحلا مم نامعنلا تنب لنه ةياكح

 تاسر اف اهبطخ# اهيلا لسرا اهلامجو  ةيراجلا نسح هغلب امل ناورم

 لمح ةهيبن نلع ةولصلا و هللا ىلع وانغلا لعب هيف لوقت اباتك هيلا

 خاو بلكلا نا نينمأو ملا ريما انراعإب لعب ا دامب هيلع هللا ىاص

 اهل بتك و .اهلوق نم كح نينم و ملا ريما اهباتك ًارتاملف * ءانالا ىف

 هلسغيلف رك لا مانا يف بلكلا خلو اذا *رلس و هيلع هللا ىلص هلوق

 * لامعتسالا لح# نع يشذغلاىب ولسغا لاقو * بارتلاب نهد نبأ اعبس

 لوقت هيلا تبتكو «*« ةنلاغملا اهنكمي مل نينموملاريما باتتك تأر املف

 لقعلا ىرجا ال ينأ يديم هرلا و بما اي يلعإ يالعت هللا نئلع ءانثلا لعب

 فىتدلب ىلا يلمع#م حاجحلادوقي نا لوتا طرشلا ام تدلق ناف #* طرشبالا

 ارت املف * هسب الوه يزلا «سوبلمب ايفاح نوكي و اهيف تنا ىتلا

 ياحكلا ىلا لسراو *!ديدش ايلاء طحذ كعض باتكلا كلملا دبع

 فلاخ# رلو باجأ ى نينموملاريما ةلاسر جاجحلا ارت املف ** كلذب ةرمأي

 كتزهجتف زيهجتلاب اه رمأي كنه ىلا جاجحلا لسرأ مث «رمالا لغتماو

 تبكر امملف 2للزض باب ىلا لصو لتح هبكوم يف ياجحلا ءاجو لم>-6 يف

 « فاح وه و جاج<لالجرت اهمدخ و اهيراوج اهلوح بكر و لمحملا

 تكحضف * ههجو اههجو لباق لئتح اهتفشكف لمحدلا ةراتس يل ىفشكا

 9 ا ملا انتضر فيج فح ثناف هيلع

 امنأوذ نيرهست ايف كتكرت كمل 3 5 لش 71 يكدضت 30

 .١ +” ةههس طش عدسة وح م ت2
 ا عر دع كل سوك 9 ص تع كلا" ىلا ١ م روس ناصع

 بسن نمو لام نم ةانلقف امب تماس انحاورا ذا يلاين امو



 ضايفلا هم ركع عم رشب 0يرا ما برع

 هه صصص وه < مهرب س و

 طع نموواد سمور ملا ىفتشااذإ ميت رم زعلاو بستكم لاملاف

 انتملق « ةغبلخشلا فلب نم تبرق نا ىلا بعلتو كحضن لزت مل و

 لامج اي هل تناقو ضرالا ىلع ارانيد اهدي نم تمرذدلبلاىلاتلص و

 ضرالاىلا جاجحلا رظنف * ةايا انلوان و ةرظناف مظهرداتم طقس لق هنا

 اهللاقنرهرد وض لب هل تلاقت رانيد اذه اهل لاقن ارانيد الاري ملف

 انلوانف * ارانيد طقاسلا ره.للاب انضوع يذلا هلل دمعأا تناقن رانيدلب

 نينمملاريما رصق ىلا اهلص وا هنا ىث * كلذ نم جاجحلا لجخضف هايا

 فردا وةلنع ةيظدم تناك و هيلع تلخدو ناورم ىبا 500

 ييياعلا - هلا مالكلا نع تتكسف حابصلا داز رهش
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 ةئامتسل | لعب نونامثلاو هثلاثلا ةليللا تناك املف
 نينموملاريما مايا يف ىاك هنا ديعسلا كلملا اهيا ينغلب تلاق

 ينب نم رشب نبا ةميزخ هل لاقي لجر كلملادبع نب ناميلس
 ناوخالاب رب و لضف و ةرفا و ةوعن و ةرشاط ةورم هل ناك * لسا

 هناوخا ىلا جاتحاف * رهزلا :دعتا ئتح لاحلا كلذ ىلع لزي ملف

 املف * هب اولم مش انمح ا يدع 3 مهيلعإ لضفتي ناك ىنيزلا

 اهل لاقف * همع ةنبا تناكو هتآرما ىلا بهذ هيلع رف ريغت هل حال

 مزلانا لئاطع تمزع لقاوو * اريغت يناوذا نم تبر لق يمع ةنبا اي

 خيو كفي :ماقانو هيلع هباب قلغاف ثرلا ديني نا جيلا ع

 يعنرلا ضايفلا ةمركع هفرعي ناكو * ارئاح راصو ففن تح هدنع امب
 رغب ىنب ةمي زخ رك ذذا هسلجم يف وش اهنيبف * ةريزجلا ىلوتم
 فصؤي الرما ىلا راص لق هل اولاقن * هلاح ام ضايفلا ةدركع لاقف

 كلذ هل لصح امذا ضايفلا ةمركع لاقت * هتيب مزلو هباب قلغا هنا و



 ش مام ضايفلا ةمركع عمرشب س ةمبزخ ةياكح

 اولاقن *ايفاوم الو ايساوم رشب نب ةميزخ فجارل فيكو © همرك ةدغل

 رانيد فالآ ةعبرا ىلا فمع ليللا ءاج املف كلذ نم أيش دج ىل هنا

 هلشا نم ارس جرخ و هتبا د جارساب ما رث * دحاو سيك يف اهلعجف

 مدقق و هنع ةلىلعبا مث همالغ نم شيكلا لخاف ةميزخ بايب

 هل لاقو سيكلا هلوانف ةمي زرخ هيلا جاو * هسفنب هعفلق بايلاىلا

 ماجأب كسفو علب نع ةعضون اليقُت هأرف * ةلخاف كناشالهت رطغإ

 ةمركع هل لاقف * ك ادن يسفن تلعج تنا نم هل لاق و ةباللا

 امف لاق 5 0 تيل" اذه لهده يف كتممج ام اذه اي

 اهل لاقف م ا ةميزخ 03000 8 اغا لاق

 مارد | ناك ناف *ر يخلاو بيرق ج رذغلاب هللا ىلا لقق يرشبا

 اهسملي تابف جارسلاىلا ليبس ال تلاق يجرساق يموق ةريثك اهناف
 ةيهركع اماو « ريناند اهنا قدصي الف رينانرلا ةنوشخ دجيث ةكيب

 تربخاف هنع تلأس و هت ل قفت لق هتآرما لجوف هلؤنم لا عجر هناف

 ةريزجلاي ىلاو نا هل تلاقو *هنم تباتراو هيلع كلذ تثركناف هيوكرب

 ءلها نم ريس يف هناماغ نع ادر زم لهللا نم ةلم لعب جار ال

 تجرخ ام ينا هللا م _لعاهل لاقن * ةيرسوا ةجوز ىلا الا

 اهل لاق * تجرخ ميف ىنربخا تتلاقف امهنم ةلحاو يف

 تلاق * دحا يبرلعي ال نا لجال الا تقول“ انه يش كنب ضخ ألا

 اههربخاق عن تلاق * كل تلق اذا هنيمتكت له لاق يرابخانم دكبال

 نا نيبحتا اهل لاق ىث * هرما نم ناك امو اههجو يلع ةصقلاب

 « تركذ ام ىلا نكرو نكس لق ىببلت نافال ال تلاق اضيا كل فلحا



 ضايغلا ةمركع عمرشب نب ةميرخ ةراكح 0000

 زهجت م * هلاح ىلصا و ءامرغلا ملاص ىبصا امل هناف ةمي زخ اماو

 املف « نيطسلفب ذعموي الزان ناكو ىلملا دبع نب ناميلس ديري

 ناك و هناكمب ةربخاف بجا علا لخد هباجح نذأتسا و *هبابب فقو

 لخد املف * لوخللاىف هل نذاف انراع هب ن اميلس ناكو #2 ةورملاب اروهشم

 ةميزخ اي ىلملا دبع نب ناميلس هل لاقن ةفالخلا مالس هيلع ماس
 انيلا ةضهنلا نم كعنم امف لاق لاعحلا ءوس لاق * انع ىأطبا ام

 ماعا هل لاق نا تضهن بف لاق * نينمّوسملا ريما اي يفعض لاق

 اذا و * ليللاوم ةدم دعب ىتيب يف تنك ىنا نينموملا ريما اي

 هتصقب ةرسبخا و اذكو !لك هرما نم ناكو بابلا قرط لجرب

 ةميزخ لاقف لجرلا فرعت لض ناميلس لاف * اهرخأ ىلا اهلوا نم

 تعمص امو اركنتم .ناك هنا كلذ و * نينم ٌرسملا ويما ايهنرعا ال

 ناميلس فهلت و بهلتف * ماركلا تارمثعرباج انا هلوق الا هظفل نم

 * هتورم ىلع هانان اكل ةاخنرع ول لاق و هتفرعم سلع كلملا دبع ىب

 اضوع ةريزجلا ىلع الماغ هلعج و ءاول رشب نب ةميزخل دقع مث

 اهنم برقاملف ةري رجلا لدصاق ةميزخ ج رخف * ضايفلا ةمركع نع

 انمملسف * هتاقالم يف ةريزجلا لها جرخ و هاقالو ةمركع جرخ

 ةميزخ لزنف للبلا لخد نا نلا اعيمج اوراس مث امهضعب ىلع

 بسوحف بساح# ناو اليفك ةمركع نم لخري نارما و * ةرامالاراد

 ليبس نم يش ىلا ىلام لاق *اهئاداب هبلاطف ةريثكالاوما هيلع لجوف

 عناص ها اش عسضفصاف يدع تسيل :نلاق « انهن لبألا لاق

 9 دهياتضسفبل ذياب ع سف ا
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 موي ضايغلا ةمركع ممرشب ىب ةمي زخ ةياكد

 ةثامتسلا لعب نونامثلاو ةعبارلا ةليملا تناك املذ

 ! ةمركع سيت رما اهل ةميزخ ناىليعسلا كلملا اهيا ينغلأب تلاق

 نمم تبسل ىنا هل لوقي لسراف * هيلع امب هيلاطيل هملا لسرا ضايغلا

 جيسي قييحلا لبكي نارماذ *# تعش ام عننصاف هضرعب هل ام نوصي

 نبإ خلب رث * هسيح هبرغا و كلذ هانضا ئتح رثكا وا ارهش ماقاف

 اذ تناك اهل ةالرم تعدو رغلا ةياف كلزل توتغا و ةربخ همع

 ريمالا باب نلا ةعاسلإ ذه يف يضعها اهل تلاق و *ةفرعم و رفا و لقم

 بلدا كبنم اهبلط اذاف * ةحيصن يدنع نا يلوق و رشب :نب ةميزخ

 اذاف * ةرلخلا هيلأساف هيلع تلخد اذن ريمالل .الا اهلوتا ال ىلوقف

 ٍءاّوِج يناك ام. * هتلعف يبللا لعفلا اذه ام هل يلوقف هب تيلتخا

 قيضلاو ليدغلا سبحلاب هتكافاك نا الا ينم ماربكلا تارثع رباج

 اهمالك ةمي زخ عمس املف * هب ترما ام ةيراجلا تلعفف ليدعلا يف

 هتتو نم رماف عن تناق *# وهل هنا و ءاتآوسإ و هبوص لعاب ىدان

 باب .نلا مهب نققاو هملا رهعمجف للبلا ةوجوباعد و * تجرساف هتبادب

 لاحلا روغتم |يللعاق ةوارخ * هخص نمو ةمدزخ لخدو هستف او بحل

 يلذ هلجخا ةمركع هيلا رظن املف * ما الا و برضلا هانبغا دقو

 ةمركع عفرف * اهلبقف هِسَأر لع بكنا.و ةميزخ. ليقاف هسأر سكتف

 موسو كلاعفا ميرك لاق * كنم اذه تقعاام هل لاقو هسأر هيلا

 بكفي نا ناجسلا ةميزخ رما مث * كلو اذل هللا فغي لاق ين ًاذاكم

 كيرت اذام ةمركع لاقف * هيلجر يف دويقلا مضوت نارما و هنع دويقلا

 هللاي كيلع .رسقا ةمركع لاتف * كل انام لثم ينلاني ناديزا لاق

 ةعدرف ةميزخ راد ىلا الضو ئتح اعيمج اجرخ مث * لعفت ال نا
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 ضايفلا م ركع عمر شب نب ةويذخ ةياكح مام

 فيرتام ةمركع لاقف *«كلذ نم ةميزخ هعنمف فارصنالا داراو ةمركع

 د اعيؤح الخدو ىلخاف ماسلا ءالخاب رما م كنف نايك

 هراد ىلا هعم زاه مث * اريثك الام هعم لمحو <« برا وب ةسيقن

 كلذ دعب هلأس رث اهيلا رفتعاف همع ةنبا ىلاراذتعالا ىف هنقأتسا و

 ةلمزلاب اهيقف فئفري ناكو كلملا دبع نب ناميلس نلا هعم ريسي نأ

 كب نب ناميلس لع امزق ئتح اعيمج اراس و * كلذ ىلا“ هباجاف

 كلذ ه«عارف # رشب ىب ةميؤذ موكب هملعا و بجاعلا لذ لف 0

 ريظع ثداحل الا اذه ام انرما ريغب مدقي ةريزجلا ىلا و له لاقو

 كءارو ام ةيلع ماسي نا لبق هللاق لخد املف *# لرخللا ىف هل نذاف

 فكىمدقا يذلا امف هل لاق# نينموملا ويما اي ريشلا هل لاق ةميزخ اي

 نم تير امل هب كوستا نا تيبحاأف ماركلا تارثغ رباج ثرغظ لاق

 ةمركع لاق وه نه و لاق * هتيؤر ىلا كقوش و هتفرعم ئلع كفهلت

 هانداو هب ا سوف هيلع 5 و برقتف برقتلاب هل نذاف ضايفقلا

 لعفف ةعقر يف هيلا جاتحت ام و اعيمج اهلك كجئاوح بتكا ناهيلس

 يئاوحلا فالخ رانيد فالآ ةرشعب هل رما و هتعاس نم اهئاضقب رماف # كلذ

 ةانقباعد مث * هبتك اه ئلع ةدايز بايثلا نم اتخأ نيرشعو اهبثك ىتلا

 ةميزخرما هل 'لاقو ناجبرزأو هينامراو ةريزجلا ئلغ ءاول هل لقع و

 هلم ىلا هدرا لب لاق * هتلزغ تتش ناو هتيقبا تئش نا كيلا

 نيلماع الازي مل اعيمجب ةلنع نم افرصنا مث #7 نينم وهلا ريما ي

 7” تن لع يت يتلا ةالخ ةدم ىلملا قبع نب ناميلسل

 همعتغي تي ل يي يي يني نس يي يا يي سي ا تا ١
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 م8 ٠ دهعلا يل لهسو نيديلولا مم بتاكلا سنوي ةياكح

 ىكحو

 ئممي لجر كلملا فبع نبا ماشش ةنالخ ةدم يف ناك هنا اضيأ

 ةيراج هعم و ماشلاولا ارفاسم جرت“ اروهشم نوال بناغلا نيني
 ناكو * هيلا جات<ت ام عيمج اهيلع .ناك و لامجلاو ىسحلا ةياغ يف
 ةلئاقلا تلزذ ماشلا نم برق اماف #* قرد فلا ةّدام اهنمث ردق

 ماعط نم باصاو هيحاون نم ةيحانب وش لزنو هام ريدغ نلع

 ىتغب اذا و كلذكوه امنيبف * ذيبن اهيف ناك ةوكر جرخاو هعم ناك

 * هيلع ملسف نامداخ هعم و رقشا سرف ئلع ةبيهلاو هجولا نمح

 ىنمم انقسا هل لاقو ةدنع لزنف معن لاق افيض ليقتا هل لاقو

 تسيبلااذهادشنم ىنغف اًتوض انل ىنغت نا تئش نا لاقف * ةاقساف كبارش

 يرن يهون يدلك. :٠ زئامج فشار
 لاق مث ركملا هب لام تح ارارم ةهقساو اديدش ابرظ برطظق

 د هب كم لا 1لق ' ةلضتم ”كتلغف 0 نا كتيراجل لق
- 

 2-2-2 1 2 ا هي ” هع

 نا نلا ةدنع اميقم لزب 0 * ارارم 0 |كي لش 0 برطق

 هب يضتا.ام لاق للبلا !نه ئلع فكمدقا ام هل لاق مث * ءاشعلا ايلص

 فلا نيثلقب ةيراجلا هذه ينعيبتا هل لاق,« يلاح هب مفصاو يف

 اهيف كعنقيأ لاق, * هنم, كيزملاو هللا لضف نلا ينجوحا امه تألق مرد

 لاق * نيديلا رفص ئقباو ينيد ءاسضت ابهيخ لاق اغلا نوعبرإ

 عدن ةرييك ككل ذى بدعب كلو مهاردلا نم اغلا نيسمخب اهانذجا لق

 يب قغتفا لاق اهكتعيٍلق لاقن # تيقب ام ىلاح'يِف ككرشاو فقيرط



 لهعلا ,يلو لهس نب ديلولا مم ثتاكلا سنوي ةياكح مم

 نك“ كنف نوكتوا يعم اهلمحا و لغ يف اهنمُث كيلا لصوا نا

 هنم ةيشخلامم ًايحلاو ركسلا هلمعف « ادغ كيلا كلذ لمحا نأ ىلا

 *« اهيف كل هللا كراب لق ازد: كب تقئدو لق يعن هل لاق نا ىلع

 * اهب ضما و اه 93 فدتراو كتباذ ئاع اهلمحا هيمالغ كحال لاقف

 ركفتف * ةعاس مئابلا نع باغ ناالا وش امف فرصنإو هعدوو هسرف بكر مث

 نا مسام ل ا هنأ فرع و ةسهق ني علل

 كَ * ون ىنم يرذا الو هفر ءا ذل لجرىلا يتي راج ملما 0

 نلتق لآل“ 11 نلج مث * هيلا لوصرلا نيا نمف هتفرع ينأ

 لوخدلاب رهف ماقملا هركو سمشلا هتترحا ىنتح اسلاج رمتسا و

 يتأي لوسرلانا نما أ مل تلخد نأ هسفن يف لاق مث * ىشمد يف

 لظ يف سلخف * ةيناث ةيانج يسفن ىلع تينج لق نوكاف يندجتالق

 نيذلا نيمداغلا دحاي اذا و راهنلا ىلو املق كانه, ناكر ادج

 لاقو 01 هل لصح ةار اماف * هيلع لبقا ىق مالغلا عم ناك

 !نله يرورغه ىنمم منوم "يشب تثررس ينا فرعأ ( 57 ةسقق يف

 يديس اي هل لاق مداقلا ةءاج املف * مداخلا ىلإ رظنلاب تقولا

 هل لاق مث * هب ناك يللا" هَلولّن م اين هل ركذي رلف كىيلع' انأظالا نق

 كيلولاوه لاق * ال هل لاقف ةيراجلا لخا يذلا لجرلا فرغت لفت مداخلا

 ناكر قطرات مق لاق مث *« كلذ دنع تكسف لهغلا يلو لهس نبا

 ةئأر املف * اهالخ دف زاد ىلا الصو نا نلا اراسو اهثايا هبكراذ ةباد هةعغم

 كرسما نم قاكام اهل نأقن * هيلع تملس و ةيلا تبث و:ةيراجلا

 جاتحا امب يلرمتاو ةريحلا هله يف ىنلزنا تناك“ © كاارتشا نم عم

 هيلا ءاج ىق رادلا بهاص مداخب اذا و # ةعاس اههدنع سلجف هيلا



 م م لهعلا ىلو ىلهس نب قيلولا عم بتاعلا سنوي ةياكح

 سمالاب 4فؤبض ةلدوف ةلبس ىئاع هب لخد و هعم ماقف 3 هل لاق 7

 سنوي هل لاقف تنا نم ىل لاقف ةري رس ىلع اسلاج ةآَرو

 تنك يناف كتيور ىلا قوشتا هللاو تنك دق كب ابحرم لاق بّتاكلا

 هللاكزعا ريكا هل لاقن * كتليل يف كتيبم ناك فيكف كربخ) عوسا

 تاقو ةحرابلا كتم ناك (م لملع كملف كلَعَل لاق 0 ع ىئلاعت

 همسا فرعاالو هفرعا ال لجز ىلا يتيراج تعفد ينا كدسفن ىف
 اهيلع مننا ناريمألا اهيا هللاذاعم هل لاقف * ره دالبلا يا نم الو

 داز رهش كرداو هيلا ىدهب ام لقا تنكل ريمالا ىلا اهتي لكشفا ولو

 حك بل سس د سملا مالكلا نع تتكيف حايصلا

 ةئامتسلا لعب نونامثلاو ةسمادا ةليللا تناكاملف

 ليلولل لامق امل بتاكلا سنوي ناديعسلا كىلملا اهيا ينغلب تلاَق

 ىدهي املقاتناكل ريماملا اهتي له اولو اهيلع مدنا نا هللا ذاعم ىلهس نب

 ينا هللاو سلولا هل لاقف هماقم ىلا ةيسنلاب ةي راجلا هذه امو هيلا

 ينقرعي آل بيرمت لجر اذه تلت و * فكنم اهزخا ىلع تمدن

 رك ذتكا ةيراجلا لخاب .يلاجعتسا يف هيلع تهقس و هقمش د لقو

 فلا نيهمخب ةيراجأا هذه يتعيبلا ناك سن تا ناكام

 مالغاي لاقث هيدي نيبهعضوف لاملا مالغاي تاه لاق « رعت لاق مقرد

 فكتيراج ىنمث اذه لاق مث * اهب ىتاف رانيد ةثئام سمخ وافلا ثاش

 سمخلا هذه و * انب كنظ ى سعأ رانيد فلالا اذهو كيلا ةمضف

 ثيضر لاق .تيضرا ل د اه و تقي رط ةقفنل راديد ةكام

 لاق مث * ىببلت و يليو ىنهع كثّالم نق هللاو تلق و هيدي تلبقو

 تثءاعجف اهب يلع اهئانغ نم تعبش الواهب لخا مل يلا هللاو :قيلولا

 ظ
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 كث انبلا مم قيشرلا نوراش ةياكح مما

 - < 0000 م19 4و 72 يار ترص 0840

 هع" < 6 هرتد“ قلو - و مهر مه لذ

 6 وم اا 0م

 ليَ 7 فطي 1 دل هدا 5-5 ىلع 0 13 فطعاق

 ا 4 1 9 كلهم 6 0 هولا -

 * اهايا يميلعت و [(كبمل يبيدأت ىنسح ركش و اليد ىلش ايرط برطق

 لمعل الغبو هبوكرل اهت الأ و اهجرسب ةباد هل مدق مالغ.اي لاق مث

 ىلا ىضنا لق رمالا اذه نا كغلب اذا سنوي اي لاق مث * هجئاوح

 كنينغ الو كردقى يلع الوكيدي ريخلاب نئالمال هللارف يب قحلاف
 ترس ةفالخأا هيلا تضنا امملف * تفرصنا و لاملا تزخاف تيقب ام

 لاحرسا ل لع هعم تثنكو يمهارك | يف داز. و ؛دعوب هللاو يل ىفوف هيلا

 عايضلا نم .يلراصو - ثرفكو يلا همم هل زنم لنسا.و
 يلعب ىنم يتثر و يمتع 2 ينامم ل اولا يه يفكي ام لاومالاو

 4ْ طع لئلاعت كا لتقف لتح هعم لزا ماو

 رفعج هتبحد و مايالا ضعب يفرم: بيشرلا نوراه نينموملاريما نا
 بيري مهيلع جرعف ءانملا نيقسي تانب ةدعب وهل اذاو ىكم ربلا

 تبابيبالا هذه تدغنا و نهملا تتفتلا نهت دحا اذاو بزشلا



 مم ث اغبلا مم فيشرلا نوراه ةياكح
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 بتانبلا عم ليشرلا نوراه ةياكد عمم

 دادس نم لصول ىلهت . تملع ايم انآ مآ

 كمالك ناك نا اهل لاقف * يمالك لب تاق قو زميل رتل اهل لاقف

 كياونوب هيي عش عد. تاع ةيناغلا يردغ و لنعملا يكسماف

 0 ب همإ و هه: هيج 6. 0 1

 6 2 0 2 ماه ها هب 1 © 20 01-0

 0004 املا 7 9 ا ايتو 0 ّ

 هرعرو 6 ىف مواز رة "6

 عومد نم طاب ىلع 3-2 هيلقت فند

 عوجر نم كلصرل لبسه تملع ابمكف انآ امأ

 ايب هطسوا نم تلاق يلا اذه يا نم ىنينم ٌوملا ريما اهل لاقف,

 هل تلق مث * يحلا ريبكتنب اعلا نينمرملاريما رلعف *ادومع هالعا و

 * ةرمث اهعنيا و ةرجش اهالعا نم لاقف © ليخلا ةاعر يا نم تناو

 ينبت تعدو ىنينهوملا ريما اي هللا كبيا تلاق و ضرالا تلبقف

 اهجخاوز نم دب ال رنعجل ةفيلخلا لاقف * برعلا تانب عم تفرصنا

 نان كلا نيو ينم ولربما نادل لأق راضيا لا رفغتناهجوتن

 اهزهج مث * نينم و ملا ريما انالوم ةرضح ىلا ةيراج ىدهت ةمارك و ابح

 * هئاسن زعا نم ةلنع تناكف اهب لخد وو اهجوؤتاو هيلا اهامح و

 لقتنا كلذ لعب مث *«ماعنالا نم برعلا نيب ةرتسي ام اهدلاو ىطعا و

 ٍلخدف اهيبا ةافو ربخ ةفيلخلا ىلع دروف ىلاعت هللا ةمحر ىلا اهدلاو

 لا تلخدو تضهن ةبأكلا هيلع و هتدهاش املف * بيثكوه و اهيلع

 دادحلا تمبل و ةرخافلا بايغلا نم اهيلع ناك 0 00 اهترجح

 يللاو تام ىلاق اذه ببس ام اهل ليقن * هيلع ئعنلا تماقاو

 اهربخا نم اهلآس و اهيلا ىتا و ماقن *هوربخاف ةنيلخلا ىلا اوذمف

 تناق كلذ فيك و لاق © نينمملا ريما اي كهجو تلقربغلا اذهب



 ممه  فيشرلا نوزاه مادق ثانب ثلث نع يعمصالا ةياكح

 «ةرملا هذهىف الا اذكه كتيأر ام كدنع تيرقتسا فنم نم ينال

 كسأر شيعت و هرسبكل يدلاو آلا هيلع فاخا نم يل نكي مل و

 تماقاو ةيف اه ازعو عومدلاب ةأاميع تثرغرغتف * نينموملا ريما اي

 نيعمجا ىهيلع هللا ةمحر هب تقعل مث * اهدلا و ىلع ةنيزح ةدم

 اضيأ لوكحو
 نم ةليل يف !اديده اقرا قرا فيشرلا نور اه نينموملا ريما نا

 لرد ماو * ةزوستن# يلا ةنوشتافا نم ياذتاو 22 نم ماقف يلايللا
 لاري ”يعمص لاب يلع لاق ربصا املف ادث ئاز اقلق هسفن يف اقلق

 ىلا 'اولسرا .نينم ملا ريصا ركل لوقي لاق و نيباوبلا ىلا يغاوطلا
 هسلجا.و هلاخدأب رماق ني 0 ريما هب ىلعا رضح املف * يعمضالا

 ام دوجاب ينثدحا نا كنم ديرا يعمصا اي هل لاقو # هب بحرو

 تعمس دكقل ةعاط و اعمس لاق * نه راعثاو ءاسنلارابخا نم تعمس

 كرداو ثاثب ثلُد نه لشنا تايبا ةثلث ىوس ينبجعي مو اروثك

 الكا نع تتكسف حابصلا داز رهش

 ةثامتسلا لعب نونامثلاو ةعباسلا ةليللا تناكاملف

| 
َ 

 نينمملا ريمال لاق يعمصالا نا فيعسلا كلملا اهيا ينغلب تلاق

 3 مع ىنض لشنا ثايبا ةنلث ىوس ينبوعب ماو ارمثك تعمس لقل

 تمتا ينا نينماوملا ريما اي ملعا لاقف نهفيدح# ينثدح لاقف

 *« لجا ملف هيف ليتا اليقم تبلطف رعلا ىلع لتشاف ةرصبلا ىف ةنس

 ه«هيفو شوشرم سوفكم طاباسب اذا و الامش و انيمي تغتلا انا [منيبق

 « كسملا ةعئار هخه حوفي م وتفم كابش اهيلع و بشخ نم ةكد

3 



 ديشراا وراه مانق تانب ثلث نع ىعمصالا ةياكح 5

 تعومسف * عاجطضالا تدرا و ةكدلا ىلع تسلج و طاباسلا :تلخ لف

 انضوي انسلج اننا ىتاوخا اي لوقت :يه و * ةيراج نم ايذع امالك

 امم ةدحاولكو * زانيد: ةثامفلث .حزامذ نيلاعتف .ةسناوملا هجو ىلع |ذه

 تناك علمالا ٍليزذيعا!ولا«ةتنيبلا_ كداق..نم» ككف.رعشلا :لرص__ اتيب لوقت

 اذه وهو اتيب ىربكلا تلا مارك يلا 2 اهل رانيد ةئامثلثلا
 سدس لسا لاس ا حالا ا 6” 7 6 1 5

 اذه وهو | 4 ذل ف يعلن ريع كشف 7 تلافتف

 سامو ست عد م 6 م رس مقدور روم ه2 ص د يضا 2

 ابحرع و الهس و الضا هل تلقف هلايخ الا دعونما

 دي انس
 دام وم "ها هي 2" يه #0 ###1 ا ع | 0009

 اييطا[بكسملا ىمهاي ر ويعيهض ةليل .لك نورا نم ىلا و يسفنب

 تلزنف لاح لك يىلغ رمالا َ دقف لامجح لاغملا املهل ناك نا تلقف

 هنم تجرخ و ىتف لق بابلاب اذإو # فارصنالا ثدراو ةكذلا ىلع نم

 تسلج و ايناث ةكدلا ىلع تعلطف * ميش اي سلجا لوقت يشو ةيراج

 تاغلالا ريقتسم ى رسحأ| ةياهن يف اطخ اهيف ترظنف * ةقرو يل تحفل

 :ءاقب هللا لاطا عمشلا ماعن اهنوهضم * تاو اولا رودم تااعلا فرجم

 ةثامفلث اندرط-و ةسناوملا "مج" ئلغ نسلج# تاوخأ 'تانب ثلث اننا

 ةئامثلغلا اهل ناك عامالا بزعالا تيبلا تلاق ىبم لك نا انطرشو *رانيد

 تلق مالسا ر تي كحاف كلذ ىف ركحلا بفبانلعج بقو * رانيد

 ةآو كب ى ىلا تجرخ و 00 راغف ساب طرق و . ةاودب ط ةيراجأل

 لا ا تي بعيوالا هلف.تيتلخ ةيقرلم مالتا و خر

 سل نيس ص س0 رورو م رس يي مو لح 2 © خود 7 6 ا رب بيب اص رب

 ايرج ورومالا ساق وما ثيلح رم نث للا - 8 نع ثدحا

 دم هرث 6 ا < هدر م 2-20 ا 7

 ءاَقذعم .قؤشملل .دكبيلت :نكلمت  :ةحابص مآيصلا ثاركبك ثلث
 10 يبي 077773717 120+( للا لل ب ياا ل ت7 72 يت يشل ل را ل لل تل ل ية وبا ااا و



 مما0  نسيغرلا ن عاود مالقثانبثعلت نع يعمصألا ةياكح

 ا 1 هر مي 5 - هر

 - داود

 ندا عاتب يشار

 ٠ مه ص 6 - ؟ سرع 6 رس

 ةزيز #2 هيو م بورع تلاقف

 تلاد سي لاا ره "” نارا اا 0 ١

 يوجضم مونلا ىفراز نا هل تبجع

 كر ©  ى ا ©2002 "يب

 كحاضتب تفرخ 2 ام ضنا ملف
 و

 وو < ذي اب ل ا

 هل ايخألا وخلا يف ينرازامو
 عم 0 9 6“ ص ص 2 سمس دس 6 سس

 ةبيج# تلاقو ىرغملا تنسحا و

 تك 60 ماما 5 68 س

 ةليل لك لورا نم ىلقإ و يسقنب
 سقي هي رب 6835 يي 0

 ليرجنأو نس ل يللا تيري رش امل

 نط 9. <. < اهرب هع 2 ٠

 هموم س 3-3 < م دي 1 سس 6

 دم 6س ص هت ع8 ه م 6 و »تع

 ابئنشا هلاقملا 5 نع ما

 ع هس لن ممل ص ري مهم وهرب 6 22--

 ابجعإ ناك اظقيتسم ين رازولو

 2ث . دس تان - يت كم

 ايرطت تلاق و «نانسؤلا تسفنل

 ا رحلات ا خخ ) "اليا خا ع جحر لاا

 ابدرم و الهس و الشا هل تلقف

 ابذعاو نينا اك د اهل اظفلي

 ابيطا تكسملا مم هاي ردي يح

 ريع وطرب لل كوتا 3 ركسلا | يل
 سم8 - 23 ©* طبي

 يوتا قبحلا ىلا تناق 5 "يرق فنار ,عشلا ىف .ى نش ازغضل تنيك

 رصقلا ىلا تداع تذعصاملف * ةيراجلا ىلا ةترولا تعفد رث يعمصأالا لاق

 تلو نزف ةماقا ىل يقب ةد ام تثلقف تر 4مثاَق ةمايق و ,قفصو صقرب اذاو

 ٠ 2 تلائقف يعمصأالا ينا 1-1 نمو ثملقف * يعمصا اي س ا

 بايلاب اذاو تسلجن «* لكمظن انيلع ئفخام كمسا انيلع يفخ ىا

 ةهكاف نم قبط اهدي يفو * نلوالا ”ةيواجلا هنم تجرخ و رف ْ

 ثدراو اهعينص كتثركشو تيلخث و "توهكفتف ىئولخ نم يظو

 تعفرف ىعمصا اي سلجا لوقت و يدانت ةيراجلاب اذا و * فارصنالا

 قازعي رنبلا هتلكف رفصا رك يف رمحا افك ترظنف * اهيلا يرصب

 يل !ذه“تلاق و رانيد ةئامثلث اهيف ةرص يلدمرو مامغلا تحت نم

 > ريظنيف ةيره كيلا تصل

 ىربكلا نا ىاقب هللا لاظا  نينموملاريما اي لاقف ئرغضلل تمكح ,

 نينموملاريما هل لاقف د كتموكم

2 

 ه7 228 كساس اح حس مسمع ع هس نو يح بس تكلا” ب” ينجس ن1 1

 تيساطلا نبل تثلدسا> هناا سل اق لا كا هع
 5 © --- ب هس. 40 دة ةسسسدا#



 سيلبا ةينكا ةرموباو ةرم يبا عم ىلصوملا ميشاربا قخسا يبا اكد 86

 قلل بريسم ره رد ميسم .: مودل رار: نإ هل: ثيهع كاز
 مونلا ىف لايخ فيطاهبرم لقف لئطسولا اماو* عقيإل لقو عقي لق طرش 5

 هتعجاض اهذا. هيف ثرك ذ اهناف ئرغصلا تيب.ءاما و * هيلع تملسف

 اهسفنب هتدفو كسملا نم بيطا اسافنا هنم تمشو ةيقوقح ةعجاضم

 اي تيسحا ةفيلخلا لاغف اهنمزعا وه يسال سندلاب يدكدغي الو اهلضاو

 هيبتا تيداح ريظن يف اهلمم راندد ةثامغلث هيلا عفد و ىعجصا

 اضيأ ىكحو

 ىل بهي نا يف ديشرلا تنذأتسا لاق ىلصوملا رمهاربا قاحضسا ابا نا
1 

 موي ين ىل نذاف * يناوخا و يتب لفاب دارفنالل مايالا نم اموي

 دحال اونذأي ال ناو باوبالا اوقلغي نا نيباوبلا ترماو * هيلا

 اذاو * يب نففح لق مبرحلاو ىسلجم يف انا امنيبف * يلع لوخدنلاىف

 يلع ى #« رعاف:صيمق و ضيب بايث هيلع و لامج و ةبيش يذ خوش

 جرغت بيطلا مئاور و ةضف نم هتضبق زاكع هدي ينو ناسليط هسأر

 يمس هل وخدب يطع يف يبلخ لي ©«قاورلاو راذلا .تاالم تح. .هنم

 هدرماو هيلع تددرف مالس ىنسحأي يلع راس * نيباوبلاد رطب توهظاو

 بهذ ئتح اهراعشا و بزعلا ثيدحب ىنثدح# لخاو سلجف#سولجلاب

 هلثم لاخداب يقرسما وردت يناملغ نا تننظ و #* بضغلا نم ىبام

 ل ةجاح ال لاقف ماعطلا ىف كل لش هل تلقف * هتفارظ و هبدال ىلع

 هتيقس و الطر تبرشف كيلا كلذ لاق بار شلاىف و هل تلقف هيف

 كتعفص نم عوسفف أيش انينغت ناكل لش قاجسا ابا اي لاق مث * هلئم
. 
 يسفن ىاع رمالا تلهس مث هلوقينظاغف * صاخلاو ماعلا هب تقف نق ام م

 0 اال وا وا يس 99 ع



 0 ةرم يبا عم يلصوملا قسيت يبا ةياكح
 لاق مث * قاحسا ابااي تنسحا لاقف تينغو تبرض و دوعلا تدذخاف

 نذا ريغب هل وخد نم هلعف اهب عنق ام تاقو اظيغ تثددزاف ريهاربا

 لاق مث * يتبطاخم لهج . عم يمسأب ينامس ئتح ىملع هحارتقا و

 ثينغف دوعلا تذخا و ةقشملا تلمستف * كارف اكنوديزت نا كل له

 فكردا و كوفاكذ و هلوقل ام ات ام ايق هب تمقو تينغ اميف تظفح' و

 حا ب 2 بت ولا : مالكلا نع تتكسف حاتضللا "از زنق

 ةئامتسلا دعب نونامثلا و ةنماثلا ةليللا تناكاملف

 قاحسا يبال لاق امل ئمْشلا ناديعسلا كلملا اهيا ينغلب تلاق

 ةقشملا تلمحتف قاحسإ وبا لاق غىك وف اكن و ينديزت نا كل لش

 امات امايق هب تمق وأ تينغ اميف تظفحت و تينغف' ووعلا تاخاو

 يل نذأتا لاق مث * يدلبس اي تنسحا لاق و برطن * ك رف اكنو هلوقل

 يزلادعب يترضحا ينغي نا يف هلقع تفعضتساو ا, كنأش تلاقف ءانغلاىف

 قطني نا دوعلا تلخ دقل هللارف * «هجو دوعلا ىلاف » ينم ةعمس

 0 ةله 0 عذدناو يلم ن نغا كتوصب م يبرع ناسلب تا

 و - 6 ه6. و 42:2 بولا 6وربمم 6

 1 يع تاذب ا ليك اهب يزعمول رس ةحورقم لاب 0

 - 3-5 20 دست 2 2 سا 6722:8522 * 5< ع” < ا

 يس يي يو تح دل 0 ثِب نا ساذلا يلع اابا بشت عخاغ 3 أو ,ةشن ن 3
0 

 جيرت بار ارشلاب - نينا  يتناوجب يذلا قوشلا نم نأ

 تيبلاىف ام لكو ناطيعلاو باوبالانا تنهدظ كدقل هللارن قاعسا با لاق

 عمسا ينا هللاو تلخ ئتح * هتوص نسح نم مهعم ىنغن و هبي

 ةكرحأا الو مالكلا عيطتسا ال اتوهبم تيقب و «يرجل يباهث و يئاضعا

 تاسيس بيسو سس ب بالا هذهي . ىنغ .. مث ..يبلق طلاخاهل



 ةرم يبا عم ىلصوملا ىعسا يب| ةياكح خلا

 و رز ص 80 سمس 6+ 6 نب س 0 هنا» ىف 1ك

 اقل دا 62 ب نه 47 مه 919 ينل صا سنار 9

 نيبا نهل 0 يوم 0 5 1 اع ندلعقف

 ورم جت ص 0ع سموك يما 77 < نويل

 نوال لارا ايمعلا "يرش اَمنأَك ريدملاب 7 نوعد
 روج واع" اج جدو + هه عسا 2 ©: ىأ ع - 1-0 هس مص © ادع

 نوسيع ىهل عمم للك ماو يدب ا نولغم ى ع ارث م

 تأسس يس يس سي ب دالا ةفهب اضيا ىنف مث

 8 سم- 6 عدم هنيمرسصا ©

 م هد 2 مس دوم سادس ل ع 6 هاما“ >6 6 هس

 يذلبا ا 6-5 هةبابص نيو .؟بيام لغه تثكب

 هه سو ب © 6 يب ص هرم يدمر ننام د سد هاف 6م

 كدجولا نم ئغشي دكدعبلا ناو لوب ند 58 3 راهن اومعز نقو

 م تت م < عيل هسه وه 7 يَ -ٍ هم همم يوضع با يعول

 لعبلا نم ريخ زاللا برق نا ناع ان اه تقي 0 ادت لك

 ببرع 6 "ول ا ماج | 2“ ناعأا ت2 ىو ر» رس

 دو يذب سيل ةاوهن نم ناك اذا كاب سيلر ,انلا برق نا ف

 هوك ينا رو هتعمس يذلا ءانغلا انه 3 ميشاربا اي لاق م

 جاتحت تسل لاقف © يلع ةلعا تلقف تكي راوخ هولع ل ونك ةاشع هيف

 ه5 لجوف ميرحلا باب 5-5 كتروفلغ مل # هتبذجو فيبسملا لا تمثاو هه

 دانك لقيط انعيس. .نلقق "ىنتعمس يش وا ديف ,راوجلل تلغي

 ىنيباوبلا ةقاسن اقلغم يول باب ىلا 35 تجزع هنسحاو

 فكيلع سابال لاقف * *رادلا بناج نم فته ع اذان ةرما و

 * عزفت الف مويلا كميدن تنك لق ةرم وبا انا امنا قاحها ابا اي

 اهت لخا ىتلا تاوصالا دعا لاقن ربغلا هتربخاف ديغرلا ىلا تبكرف

 ا لا 7



 عقا ير لعلا رمعم ىنب ليمج مم فيشرلا نوراش هفيلخأا ةياكح

 اهب برطف يرادض ين ةؤسار نيه اذاف تبرض و دوعلا تذخاف * هنم

 بارشلاىلع كامهنا هل نكي رل و اهيلع برشي لعجو «*. فيشزلا

 اضيا ينذح 3و

 اقرا ةليا كيشرلا قوراه ينمو ملاريما قرا لاق مداخلا ارورسم نا

 * :يلض للا ىلا تجرخت ءارعشلا ىم بابلاب نم رورسم اي 7 لاقف |ىلد ىلش

 نينموملا ريما بجحاأ هل تاقف يرذعلا 0 ديو ند اذايمج كتدجرف

 يلب نيبراص نا نلا يعم لخد و تملخ لف #* ةعاطو اعموس لاقف

 *« سولجلاب ةرماو مالسلا هيلع درف ةفالخلا مالنسب ماسق :ليتشرلا ورام
 لاق « ةبيجعلا ثيداحالا نم "يش فكدنعا ليمج اي ليشرلا هل لاق مث

 نينماوملا ريما يآ رع لاق هتيأر-و «ة:نباع امب ين لح لاف ** هتيعو و

 نم ةرخم ىلا ليشرلا لمعف © كينذاب ولا خصاو كلكُي 03 لبقا

 تح اهلعجذ ماعنلا شيرب ةوشدم بضهشنلاب شكرزدلا رمحالا جابيدلا
 ملا

 م

 ثنكرو. اهل« بم .ةاتفب اانؤتفص .تنكا'ينا' .نينض و ملازما ا ملعا

 حاسيملا مالكلا نع تتكسف حابصلا دازرهش فكردا و اهتيلا ددرتا

 لاقن# ليمج اي كنيدح# راه لاقو#* هيقف رم اهنم وكم "ا هب لوف

 ةئامتسلا دعب نونامثلاو ةعساتلا ةليللا تناك املف

 امل فيغرلا نوراه نينمؤملا ريما ناديعسلا كلملا اهيا ينغلب:تلاث

 لاغن * ليمج اي كفيردحإ 1 راه لاق جابيدلا نم ةردذم ىلع اكنا



 يز ذعلا رمعم نبل يمج عم ليشزلا نوراه هفيلخلا ةياكد وم

 تنكو اهل !بحم ةاتفب انوتفم تنك ينا نينموملا ريما اي ىلعا

 اهباولحر اهلها نا مث * ايندلا نميتيغب و يلرس يهذا اهيلا ددرتا

 يتب لج و يفقاتا قوغلا نا مث *«اشرا لةدم تمقاق ئعرملا ةلقل

 يلاهللا نم ةليا تاذ ناك املف * اهيلاريسملاب يسفن ىنتث لحت اهيلا

 تمومعت و يتقان لولع ىلدر كتدلش و تمقذ * اهيلا قوشلا ينزش

 تبكرو * يحمر تاقتعا و يفيشب ث كلقتو يرامطا تسبلو يتم امعب

 ةليل تاذ ترسف *ريسملا ىف عرسا تنكو اهل ابلاط تجرخ و يئقان

 ةيدوالا طربه دباكا كلذ عمم انا و * ةمهلدم ةملظم ةليل تناكو

 نتي ىلا ىيلوفلا ب تتناهنلا ودان الا تسكر /عرساف .قابجتلا كوسْصَرَو
 نع رتفي ال يناسل و يبل شاطو يملقع لضذ لقو * بناج لك نم

 مونلا يخبلغ ذا لاحلا ةذه نيلع ريسا انا امنيبف * ىلاعت هللا ركق

 يله يلع و اهيف تنك يتلا قيزطلا ريغ ىلع ةقانلا يب تزخاف

 اذاو * ابوعرم اعزف تهبتناف يسأر يف ينمطل ”ىشب انا اذاو * مونلا

 * اهناعلا و اهتاغلب درغت ىناصغالا ىلت ىلع رايطا و راهنا و راجشاب

 كتدذخاو يتتاث نع تلزنف ضعبب اهضعب كريتشم جرملا كلت راجشاو

 ان تجرخ نا ىلا صالخلا ىف فطلتا لزا مل و * يدي يف اهمامزب

 ىلع ابكاز تيوتساو اهروك ىحاصاف * ةالف ضرا ىلا راجشالا كلت نم

 هرادقالا ينقوست ناكم يا نئلا ال و بضذا نيا ىلا يردا الو اهرهظ

 ثزكوف * اهردص يف ران يل تحالف ةيربلا كلت يف يرظن ثددمف

 تبرقف رانلا كلت ىلا تلصو ئتح اهيلا اهجوتم ثرص و ىتقاف

 ةمئاق ةيار و زركرم ممر و بورضم ءابخب اذا و * تلمأت و اهنم
 اذهل نوكي نا كشوي يسفغن ىف تاقف * همئاس لبا و ةفقاو لهخو

 تمىقت رث * هاوس ةيربلا ىلت يف ىزا ال يناف ريظع ناش :ءابخلا



 م96 ةرلذع ينب نم.ىتف نع كفيشرلان وراش .ماذقت ليمج 1ياح

 هللا ةمحرو ءابخلا لشا اي ركيلع مالسلا تلق و ءابخلا ةهج .نلا

 هنأكذ ةنس رشغ ةعستلا ءاتبا نم مالغ ةابخلا نم يلا جرخف هتاكرب و

 ةمحرو مالسلا كيلعو لاقن * هينيع نيب ةعاجشلا و قرشا اذا ردبلا

 مالا تلقف قيرطلا نع الاض كنظا ينا: برعلا اخا:اي هتاكرب و: هللا

 ةله اندلب نيا برعلا اها اب لاقف هلا كمدرب يندشرا * كلذك

 نماأال و« دربلا و: ةملظلا ةديدش ةشحوم ةملظم ةليالا «لهو .ةعبسم

 ةعسلا و يصنرلا١ ليلغ :يدنع :لزناف :دكسوتغي. نبا. شدولا نم كلف

 اهتلقعو ىتققان نع تلزنف * قيرطلا ىلا كت لدشرا فغلا ناك اذاف

 تسلجو © تففخ)# ؛ و بايثلا نسل ىلع ناك ام تععزذ و اهماِمَز لضفب

 ا -ممرضاف ران ىلا و اه<:ىلف ةاش ىلا لمع لق باشلاب اذا و ةعاس ,

 لبقا و ابيط اسلم و ةمعان ارازبا جرخاو ءابخلا لخد رث * اهججا و

 ني" ينمعط و راخلا ىلع اهيوشر و اعطت رجلا .كل3 نم عمطقي

 |دير بش ءاكب قكب و ١ ةميظع ةقهش قهش مث * ئرخا يكبي و ةعاشس

 بييعلاو تاي يسينالا هله لوعي

 و < 0 ه8 و » 2س 1 6مم 8 س

 ف تاب ِ هئاسنا ةلقم و تاه ) ريغ 7 كح

 ِ 9 - ئ ب سوم 6 دوم وه

 1 هدير نا يجي. ماع ة.© صا هك يرض ف ربا م ساس
 2 ددد 0 الا لكتوت ةوا شثحا ير «عمدو م

 رورت خ26 س س6 ص تس 32 سو صم رمرر ت نس سص 85ه 5 م

 وحر ةوادعا هل يكبق

 قفشاع ال نا نينموملا ر دما اع ريكلذ ةفيع يليق ليمج لاق

 يميفن يف. تلقف *ىرمهلا رعط .قاق نم آلا ىوهلا فرعي ال و ناملو
 لاونسلا ىف هيلع مسجلا فيك تاقو يسفف تعحجار مث هل ًاسا له

 * يئتيافك بسح# رجيملا كلذ نم تلك او يسفن تعدرف * هلزنم ىف انا و
: : 



 ةردذع ينب نم ىتك نعذيشرلا نوراش ماذق ليمج ةياكح مو ع

 افيظن اتشط مب رخا و ءابجلا لخدو باغلا ماق لكالا ىنم انغرف املف

 بهنلاب ةشكرزم هفارطاو «ريرحلا نم اليدنم و انسح اقيرباو

 ةترو هفرظ نم تيدويحتف « فكسمهلا رولا ءام نم ائلتممه امقمق ورهحالا

 انيديا ابهايتمع ف * ةيدابلا ىف فرظلا فرعا ب يسفن يف تلقو ةتيشاح

 نم لصافب ةنيبو ينيب لصف و ءابخلا لخدو ماق مثةعاس اغثدحت و

 نليمخقو لوويضم لخو برعلا هجواي لخدا لاقو د رمهالا جابيدلا

 تلخ لف * طرغم بصن له كن غص يفو بعت هليللا :ءله يف كوبي

 يلع ام تعزن كلذ دنعن هرضخالا حابيدلا نم شارفب انا اذا و

 حاس 0 سد ملا مالكلا نع تتكسف حابصلا

 ةئامتسلا دعب نيعستال ةيفوملاةليللا تناكاملف

 تبا رل ةليل تبف لاق اليمج ىا فيعسلا كليلا اهيا ينغلب تلاق

 نا ىلا * بباشلا !ذه رما يف ركفتم انا و كلذ لكف اهلثم يرمع

 فطلا عمسا مل يفخ ثوصبالا رعشا ملف نومعلا تمان و ليللا نج
 ةيصبب انا اذا و اننيب بورضملا لصافلا تعفرف * ةيشاح قرا الو هنم

 نايكاشتي و نايكبي امض و هبناج يف يمه و اهجو اهنم نسحا را ىل
 تلقف © يقالتلا ىلا امهتايتشا ةدش و ىوجلا و ةبابصلا و ىوهلا ملا

 تيبلا !ذه تلخد نيح و © يناثلا صخشلا !اذه نم بجعلا هلل اي

 كال يسفن يف تلق مث# لحا ةلنع ام و ىقفلا !نهريغ ةيفرا رل

 انه يف اهب درفت لقو مالغلا اذه يوهت نجعلا تانب نم ةلذه نا

 اذا ةيبرع ةيسنا يض اذاف اهيف رظنلا تينهما رت * هب تدرفت و نكملا

 9 نم ءابخلا ءاضا لق و * ةئيضملا سمشلا لج*7 اههجو نع ترفسا



 تأضوت و ىبايث تسسبل تحدبصإ املف #* تمنو يهجو تيطغو رتسلا

 برغلا اخا اي هل تلق مث * ضرفلا نم يلع ناك ام تيلصو يتولصل

 لاتو ىلا رظنف * يلع تلضفت دقو قيرطلاىلا يندشرت نا كل له

 ىذلاب تنكام و مايا ةفلث, ةفاسيضلا نا برغلا هجونءايا كلبقو نيلع

 املف مايا ةثلث هدنع تمتاق ليمج لاق * مايا ةفلث دعب الا كءدي

 ه«مسا نع هتلأس و هتثداعف ثيرعلل انساج عبارلا مويلا ىف: ناك

 نب ىالف اناف يمسأ اماو ةرذع يذب نم ائاف يبه اما لاقف * هبسنو

 نم وهو نينمأوملا ريما اي يمع ىنباوض اذاف * نالف يمع و نالف

 ةارا ام لاع كلمح ام رعلا نبأ اي تملقف * ةرذع ينذب نم تيب فرشأ

 ةمعنو كتمعن تكرت فيكو ةيربلا ةذه يف دارفنالا نم كنه

 ا!نده ىف كيسفنب ثدرفنا و كواما و كديبع تكرت فيك و كتابأ

 عومذلاب ةانهيع ترغرغت يمالك نينم ٌوملار يما اي عمس املف * ناكملا

 اهب انوتغم يمع ةنبال ايجمم ثنك ينا رعلا ىببا اي لاق مث * واكبلاو

 * اهل يقشع دازف اهنع قارذلا قيطا ال اهاوه يف انونج“« اهم امئاه

 اهب لخد و ةرذع ينب نم لجرل اهجوز و يبافيمع ىم اهتبطخف
 ينع تدعب املف * لوالا ماعلا نم اهيف وه يتلا ةلحملا ىلا اه لخاو

 يتمعن عيمج و ىنالخو يتريشع ةقراغم و ياها كرت ىلع ىوجلاو
 نياو تاقف © ىتدحو تغلاو ةيربلا ءله يف تيبلا املهب ثدرفناو

 مون لنع ةايا لك يش و لبجلا اذه ةورذ يف بيرق يش لاق رهتومب



 ةردع ىنب نم ىتف نع ديشرلا نوراش مادق ليوج ةياكح ك5

 * الوعفم ناك ارما هللا 3 يللا :ىنم ةعاس اهب ئاستالاعلا' كلذ

 ليف قاع وأيا غلاء راسا وا نيدساحلا رغر نلع.رمالا يننيتأي وا
 ىنمغ نينمؤملا ريدا غ٠: و ينربخا اهلف ليمج لاق رث * نيمكاسلا

 نبا اي هل اقف. « ةريغلا نم ينباصا امل اناريح كلذ نم ترصو ةرما

 هللا ءاش نا اهيقو © كيلع اهبريشا ةليد ىلع كلدا ناكل لهو معلا

 « ءاشخت يزلا كنع هللا ليزي اهبو ماهنلاو ىشرلا ليبسو حالصلا نيع

 ةيراجلا 6 ليهمللا ناك اذا هل تاقف * معلا نبا اي. لق مالغلا لاقف

 اناو لك داوج تنا.بكرا و حاورلا ةعيرس اهناف يتقان ئلع انهحرطاف

 حابصلا مبصي اهف* اقلك ةليللا امك ريساو..قاينلا هله ضعب بكرا

 ترفظ و كىدارم تغلب لق نوكتو ارافق و يرارب امكب تعطق كقوالا
 فك دعا سم هللاو: اناو اها_ضف ةعساو هللا ضراو * كبلق ةبوبحوب

 تدكسف حابصلا داز رهش كردارو * ىفغيسو ىلامو يحورب تيهح ام
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 ةئامتسلا دعب نوعستلاو ةيداحلا ةليللا تناكاملف

 ليبيا نأ ههع ننال لات, امل لليمج ناديعسلا كليملا اهيا. نبغلب .تلاق

 ةريبم ادعاسم و هل انوع نوكي و ليللاىق اهب .نابهنذي و ةيراجلا

 كلف يل اهرواشا .ليتح معلا نبا اي لاق © كلذ عمس و هتويح

 تقو نادو ليمللا نجح اهلف ليمح لاق * رومالاب ةروصب ةبيمل ةلقاع اهناف

 تيأرف * اهتداع نع تأ_طباذ مولعملا. تقولاىفاهرظني وه و اهئيج»

 “4 بوبش 00 لعج و ةأف 0 ملبشلا باب نمد جرذ قتفلا

 3 ا ل ل ا م0 م هد © ماع 2م

 يهم بيبع | اهمف ةَكلب نم غ 7 يل يدهت ارنكر 2-0 يع “1 ر 027 || + ||

 فكل دش َك



 موب ةردلع يغب نم ىقف ىع ف يشرلا نورا مادق ليمج د. ةراكمم

 يوقد  فاويكاو 614 ةاعا هيدا فيحاول 1

 مودق . نوكي. اتم. نيملعتفا. ةمالع بيبان م كيف, ةيؤااي
 معلا نببا اي لاق رث * يكبي وهو ةينامز ةعاس دعت و ءابخلا لخد مث

 انهتاعوا ثداح اهل ثدح دق و أبن ةليللا ةذه يف ىمع ةنبال نمل

 ”يغ هيدي ىلع و :لبتا مث .© ليللا نم ةءاس ينع باغ مث هسّرت و

 ربخأاام يردتارعلا نبا اي لاقف © هيلا تعرساف يلع حاص رث هلمحب

 اهنال © ةليللا ءله ىمع ةنبا ىف ت.عجث 'للقل لاّقف هللاو ال تلقف

 قبب ملو اهسرتةفاف ىلسأ اهقيرط ين اهل ضرعتف اهيل تهجوت نق

 ةيراجلا شاشم وه اذاف ةىلو نلع ناك ام جرا مث * ىرت امالا اهنم

 ةدي نم سوقلا ىمعلو |لبىلش ماعد نكي 3 * اهماظع نم للضف امو

 هللا هاش“ نا كيت 'قا لا .حبت ال“ يل لاق مث * هدي ىلع اسيك لخا و

 هحرطف ناسا رمز ةليد و 0 د ةعاس يعج باغف راس مث نئلاعت

 2 «لبقي لعد و لسالا رذ لسغف هب هتيقاق ءام بملط مث ةلب نع

 ١ دهم © ل1 كاوا اسم ويعم 2 ةله لشني لعجو اهيلع هذاح دازو يكبي و

 27ج تس سصاووم © < سن © < 0 ثري ع 6 ص 0 م رو عام 7 م عم هم

 انزح اه لاعب ي يت جم# دقو تكاش هسفنب رغملا ثيللا اهيا الا
2 

 سس 6 ص ص رس ىو < ايمو ع و يا س26 مرعم .؟ وزعي <« 9 ه2 7

 س7 م را - ومو رو

 اندخ اهل لدور 9 اضع لا اًداعم |هقارف هد ١ ين ءاس ا لوقا

 يدا وعلا« سرلاو سباع" قوز هللاب ىياس معلا ىببا يأ لاق مث

 ناك اذاف * كيدي ىنيباتيم ةعاسلا ينا رتسف يتيصو ظفحت نا كنيبو

 ينسمع ةنبا ماظع نم لضاسفلا اذهو 9و فك و يلسغف كلذ

 نيلش افربق ىلع بنتك او ىل>-| وربث يف اعيمجح تيدي اله يف

 نيب شيئا طلال ةققي اد يح ينس ةلزي دلو كاش اصيل حلا



 ركحل نب ناورم روج نع ةيواعم دنع يبارعالا ةياكح 20
 ريمسم6و س ارب يت < اس هر ه4 ني ء 6 روم س

 نطولاوراذلاو عمتجم لمشلاو ٍلغر يف شييعلاو اهرهَط نلعاتك
 و -0 ا سثرمص ةم عل مجم صورو مو ه6. ريس سل نس

 نفكلا اهنطب يف انعمجت راضو انتفلا فيرصتلاو رهدلا قرفق

 * جارخ و ةعاس يذع باغو ءاشلا لحد م نيل واكب ىكب رث

 كلذ تدار امملف * اينللا قرافف ةقهش قهش مث مس كىلهنتب راصو

 ينزح ةدش ىنم هب قعلانا تدك ئتح يدنع ربكو ىلع مظع هنم

 لمعلا نم هب ىنرما ام هب تلعفو «تععضاف هيلا تمدقت مث * «لع

 امهربق لذع تثمقاو © فحاوربق يف اعيمج امهتنف دو أعيمج و

 انهو #3 امهترايز ىلا ددرتا نيتنس تحموثاو تلعئرا مث مايا ةغاث

 همالك ديغرلا عمس املف نينموملا ريما ني ا مهثي لح نم ناكام ّ 5 ع 1

 ل ا ةم ةسشا

 هل سلجم يف اموي سلج ةيواعم نينمئملاريما ناديعسلا كلملا اهيا

 لخدب عبرالا تاهجلا نم ناقيطلا حوتفم عضوملا ناكو ,قشم لب

 تاهجلا ضعب ىلا رظني سلاج وه امنيبف * بناج لك نم عديعتلا هيف

 راهنلاطسو يف كلذ ناك و * هيف مسن ال رعحلا ديدش اموي ناكو

 نم ىظلتي وه و يشمي لجر ىلا رظن ذا * ةرجاهلا تثدتشا لقو

 هللا قلخ له هئاسلجل لاث و هلمأتن ايفاح هيدم يف لج و بارتلارح

 ةذه يف و تقولا اذه يف ةكرعلا ىلاجاتح# نمم ىقشا ئلاعت و هناحبس

 هللاو لاقف نينموملاريما دصقي هلعل مهضعب لاق #اذه لغم ةعاسلا

 باجلاي فق مالغ اي هنرطنالامولظم ناك نا و# هنيطعال ينلصفق ىمل

 © يلع لوخدلا نم هعنمتال يبارعالا اذه يلع لوخىلا بلط اذاف

 نسينموملاريما فيرا لاق.ليرت ام هل لاقن يبارعالا ةاناوف جرخف



 م كسلا نب ناورم روج نع ةيواعم دنع يبارعالا ةياكح

 ولا مالكلا نع

 ةثامتسلا لعب نوعستلا و ةيناثلا ةليللا تناكاملف

 2سم امس سس تيم مس سمسم ا هن ةةييمشنع
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 لوخدلاىف يبارعالل نذا امل مداغلا ناديعسلا كلملا اهيا ينغلب تلاق
 لاقف 080“ ةيواعم هل لاقن * نينموملا ريما نلع ياو لخد

 فكتعج لاقف * تتولا اذه يف كب ءاج يذلا امف لاق ميمت ينب نم

 كلماع ركل نب ناورم نم لاق * نمم لاق اريجتسم كبو اهيكتشم

 0 3 عكر 2 > سس را

 ليلو 0 1 2 ا
 م م ت1 و ةصمصادص < كب ماا م ا ل

 © هس 8 م 2-2 000 © مس 6 <

 3 #0 ناك يشب ينالب يللا راجل 8 يلدجو

 0 هدومدمع ةماو مس 2 ءم هدو © 26 ترك 9

 ين دقفاو لىعي ماو واجَو يتموصخا ىربناو اداعس ينابس
 -م-

 س65 2و ير عت 55 هدرا كي © * كه ب خيم <

 للا نش فدالا لوكتسا ملو تنأت ينعم لا نقب يلقب رهو

 الهس و الشا هل لاق هيف نم دلتوتت رانلاو هداشنا .ةيواعم عمس املف

 رديما اي هل لاقن * كرما نع ىبنا و كتصتركذا * برعلااخا اي

 ريرق تنك و افلك اهب و ابح“ اهل تنك و ةجوز يل ناك نيغمأوملا

 اهب نيعتسا تنك و لبالا نم ةلمج يل تناكو * سفنلا بيط ىيعلا

 فلما ال تيقبو رفاحلاو فلا تبهذا ةنس انتباصاف * ىلاح مايق يلع

 اليقث اناهم تيقب يلاح لسفو يلام بهذ و يديب ام لق املف * ايش
 لاحلا موس نم يبام اهوبا ملع املف * يترايز يف بغري ناك يذلا ىلع

 تيتاف * يلع ظلغا و يندرط و يندحج و ينم اهذخا لأملارش و



 ركحلا نب ناورم روج ىع ةيواعمد دع يبازعالا ةياكح 06
 هل أس و اهابا رضحا املف * هترصنل ايجار ركل نب ناورم كلم انع ىلا

 رض نا ئأر نا ريمالا هللا ملصا تاقف * طت هفرعا ام لاق يلاح نع

 اهرضحا و اهفلخ ثعبن * قحلا نيبت اهيبا لوق نع اهلأسيو ةأرملا

 امصخ ىل راصف #* باجعالا حدو هنم تعقو هبدب نمد تفقو املف

 دلك برس 57 ينقعب و بضغلا يل رهظا و اركنم يل

 7 انا و 6-0 0 0 ناو ينم اهجوزت نا د له

 للذ ىلا هباجا و لدبلاوف اهوبا بغرف * يبارعالا اذه نم اهضالخ

 داعس قلط ىبارعا اي لاق و *نابضغلا لسالاك ىلا رظن و ينرضحاف

 ل اوراصق هناملغ نمةعامج ىلع طلسم ايه انزال يلق

 هيف تقكمف نجسلا ىلا ينداعاف * تلعفف اهتالطإلا !دب يل كجا ىلف
6 

 ايجار فكتتح نشر * ينقلطا و اهب جوزتف ةدعلا تضقنا نا ىلا

 فتناخ يمي بالا ءذه ىشنا و ايجتلم كيلا و اريجتسم كبو

 1 هاو تده 3# قر

 و 27 مم 7ص 6 ل20 دا ١ ©ن 3 «٠ © س

 2 2 60 0 و 006 دس 20

 را ها - روجااو راف يداوف ينو

 روم 6 سس درو مهم )86 ب 2 6و .

 راردم اهعمدو اعمد لطهت ,روحلاو

 3 7 65 ١© ينال 2 سمس س

 راصتنا يالا و وعدل سيلو

 ةيحلاك ئولتي راصو هيلع ايشغم عقو و هنانسا ثكطصا و بزطضا ,

 ركحلا نب ئدعت لاق -هداشتا و همالك ةيواعم عموما املف * هل وتقملا

 كردا و: نيملسملا . ميرح .نيلع ىرتجا و ىلظ و ىنيدلا دودح يف
 جا تي _بتسملا ٠١ .مالكلا نغ اغصكشف خابصلا داز رهش



 معا ناورمروج نع ةيواعم دنع يبارعالا ةياكح

 ةثايتسلا لعب ىنوعستلاو ةثل ةثلاثلا ةليللا تناكانملف

 عموم اهل ةيواعم نينموملار يما ناديعسلا فلا اهيا ىنغلب كلاق

 رزتجاو ملظ و نيدلا دودح يف ركحلان با ىدعت لاق يبارءالا مالك
 جمس مل فريد ينتيتا لقل يبارعا ان لاق مث * نيملسملا د ر> للع

 ينغلب لق ركحلا نب ناورم ىلا بتكو ساطرق و ةاودناعد 0 هلثمب

 نوكي ىنمل يغبنب و * نيللا دوللح يف كتيعر لع تيدعت كنا

 بتك رث © اهتاذل نع هسفن رجزيو هتاوهش نع هرصب فكي نا ايلاو

 تا يبلبإالا ةله هتملوج ىنمهو هترصتخا اليوط امالك ىلذ لعب

 يناز رارما لعق | نم هللا رذغتساف كرد عيا ارما تكختناو تلو

 3 2 4 قل كفي 22 نيكسملا ىتقلا اَن اناتا نق و

 ا يدد يع هربا مل اَفرفكا ال انيمي هلالا ىطعا

 رع 0 ل 4 نق اميف تفلاخ تنأ نا.
 65 انرإ © سال “٠ ب نع سول م مهو مزز بو. "1 "14ج بم

 نابيذ نبا رستو تيمكلا مه ةزدجم اهلحَع و داعس قلط
 نابيذ كونا و تيمكلا ىعدتساو همتاخا هعبط و باتكلا ىوط 1:

 اراس و باتكلا !ذخاف * امهتنامال تامهملاىن امهضهنتسي ناكو

 هيلا املس و هيلع املس و ركحلا نب ناورم ىلع الخدف ةنيدملا املق
 ماق مث يكبي و ارقي ناورم راصن *لاحلا ةروصب ةاملعا و باتكلا
 رضحمب ا! هقلطف ةيواعم ةفلاذ# هعسي 7 يع وعلا داغس ىلا

 1 ا ري وت ييسر ل د ا عرس»ا تيمكلا نم
 كس جس سا سلو 1 ةيواعم للا اباتك ناورم

 نإ 82 407 هس د2 "نفاه 0 "نو قدام لل« .. <

 5 م



 ناوزهروج نم ةيواعنم دنع يبارعالا ةياكح دفق

 ينزل يئاَلا , رهاب هسالاةلفتل ينبجعا نع انمأارمت "0 انو

 ناج م 2 1 با و ميلكا يب اهل ريظت ّل "سمه ةكينأت فوضاو

 ةيواعم يلا الصو ليتح اراسف * نيلوشرلا ىلا هعفد و باتكلا هتف و

 ركذ يف بنطاو ةعاطلاىف نسحا دقل لاقو هأرقف باتكلا هيلا املس و

 اهلثم ري :ىل ةنينح ةروص فأر اهأر اهلف اهرإضحاب رما ث * ةيراجلا

 ناسللا ةديصف اهدجوف اهبطاخف * لادتعالاو لدقلاو لامجلاو نسحعلا ىف

 ةجعزم ةلاسح ,ينف وه و هب اوتاف يبارعالاب يلع لاقف نايبلا ةنسح

 ةولس نم اهنع كل له يبارعا اي لاقن# هيلع نامزلا ريغت نم

 ةيراج. لك ,عم و.« رامتا .نمناكر ابا فهن رارج. ثلث اهنع كضوعا و
 * كينغي و كيفكيام ةنس لك يف لاملا تيب يف كل لعجاو راميد فلا

 * تامدق هنا ةيواعم نظف ةقهش ىهف ةيواعم مالك يبارعالا عمس املف

 ترجتسا لاح ءوسو لابرشب لاق كل ابام ةيواعم هل لاق قافا املف

 هذه لشنا و كزوج نم ريجتسا نمبف ركحلا نب روج نم كل لعب

 الا 0 اا ل مرت ا ل ا لا

 سوم وو < 5 نب امص ادو <

 راستلاب ءاسضم ملم رييتسملاك 0506 نم هللا 55 ينلعج) ,

 ا لا < ا مو د ىلا همس سس 6 - 204+ دود

 راك لقد و - ين جوت و + صم بغنكم 0 لئلع داعس ددرا

 7 رقم < 0 فب دس س مو دم 6 يل ا

 ناجقك'ر مغ يناف تلعف ناف تح قاع لخبت لو يناثو قلطأ

 ةفالخلا نم هتلوخي ام ىنتيطعا ول ىينموملا ريما اي هللاو لاق مث

 يت يبي ستيلا اله لقئاو داعم نود ,مكلجا ام

 ه2 2 - م 22 نك م يساص يوي 29 وع 26ه هذآ

 3١ 1 ذر نيل ”ننشعاق + اوه ------١ءاعسالابتحعلا -نل بلعلا ىبا

 نحعنو اهقلط هنابرقم ناورم و اهتقلط كناب رقم فكنا ةيواعم هل لاقف



 ع٠ ةرصبلاب تناك ةأرما قشع نم فيشرلا نوراش مارق عيلخلا نوسح ةياكح

 اهانلوح فكتراتخا ناو هايا اهانجوز كاوس . تراتخا نا اهردسوخن

 كيلا تعا نم داعس 6 نياوقت ام ةيواعم لاقنف *# لعفا لاق كلوبلا

 امو: هل اوما زو. هنا طلس ز_ ةزوصق و هزه و .هفرش .ين نينموملازيما أ

 بيبسي سب وهني - ةيوبلا نيله تدلل شذاف ةرقفو هعوجو

 <60 تبا < 6

 « نامزلا ةئداحأ هتلذادب انا ام 0 اي هللاو تلاق 4

 ررويحتن 0 0 هعم ربص نم قحا اناو

 2 د فال أ

 فرو سس _ ب _فتا و هتجوز لخاو يبارعالا اهعفد و

 ةرشعب اهل رماو اهتافاومو اهذ دوم و اهاقع نم هب واعم

 اضيعأ نيكجو

 يعمصالاىلا هجوف ةليل. قزا -ديشرلا نوراه  ناديعتلا كلملا "اهيا

 نيشح اي تنا ًادباو *يناث دح لاق و امهزضحاف عيلخلانيسح نلا و

 ارر دونم نديمنسلا ضعب يف تدجرخ نينمو هلاريما ا معن :.لا#

 اهلبقف * ةلديصقب يصير نامياس نب كح“ اأدىتمم ة رصبلا ى

 ةيلاهملا تلغج و بيرصلا] | موي تاذ تجرخت ماقملاب ينرما و

 انآ اذاو ىقستسال وميك باب نم نو 3 لديلش رح ينباصاف يقيرط

 ةليشألا 525-5 ءاجز نينيعلا دان و 8-0 ىنقني بسيضفق اهنأك ةيراج#

 ضايب ةدش تبلغ لق * يناعنص وادر و يرانلج صيمت اهيلعنيدغلا



 ةرصملاب تذاكتأرما قشع نم ديشرلا وراه مارق ميلخلا نيسح ةياكح عع

 نيتن امرك نايدث صيمقلا تحث نمال التي * اهصيمت ةرمح :اسهنلاب

 كىسملاب ةدوقعملا ةعصانلا سيطا رقلاك نكعب يطابقلا ىطك نطبو

 رمحالا' بهذلا نم زر ةدلقتم نينمرملا ريما اي يض و * ةرشحم
 نابجاح اهلو ربسلاك ةرط اهنيبج نحص نلعو * اهيدهن ل دوه
 ه«هتتحعت ىتا فئاو ناليسا نادخ و ناوالجن ناتيع و نانورقم

 ةهلاو يه و بيطلا اهيلع بلغ نق و ردلاك نانسا و #* كلاولل اكرغت

 اهيبحم دابك ١ ئلع رطغأ *# "يجن و حورت زيلهدللاىف ةبهاذ .ةناريح

 اهيف لاق امك يهن اهليخالخ تاوصا اهناقيس تسرخا لقو اهيشم ين

 اسس سس بسسس سلم ساس سس سس سس ساس ءاشأا

 عَ

 ضم اعا2 © ربك 8 ع 2 7 9 هر مو

 الثم [هذسح نم لسرم اهنساح# نم وزج 95

 رادلا |اذاف * اهيلع اسال اهنم توند مث ىنينموملاريما أي اهتبهف
23 

 ناساب يلع ثدرف اهيلع تملسف كسملاب قبع لق عراشلاو با و

 ني رجول ءام ةبرشب يل نيرم اتفا شطع ينباصا و بيرغ خيش ينا

 فردا دازلاو ءاملا نع ةلوغشم يناف 2 اي ينع كيلا تلاق ©اهياع

 جاسسلاس

 ةثامتسلا لعب نوعستلاو و ةليالا تناكاملف

 ءاملا نع ةلوغشم ينا عشاي تلق ةي راجلانادوعسلا كلملا اهياينغلبتلاق

 يةفضتيال م قشعأ ينال تلاق يتاليس اي ةلع يال تلقف #* دازلاو

 ءابقرلا ةبقارمب هنحتمم يناف كلذ عم و * ينديري ال نم لقال

 * كديزب الو هنيديرت نم 1 نيلع يقديس اي لضو تاق



 غ8٠ ةرصبلاب تناكةأر ما قشع نم فيشرلا نو راش مادق عيلخلا نيسخ ةياكح

 * لالدلاو لامكلاو لامجلا نم ههف بكر ام لضغل كلذ و رعن تلاق
 تقو اذه و هقيرط انش اه كلاق زيله للا اذه يف كنوق و امو تاق

 ثاتوالا نم تقو يف امتعمتجا لهف ىقديس اي اهل تلت * ةزايتجا

 تخراو ءادعصلا تسفنتف.» كدجولا اذه بجوا انيه> امتثدحت و

 نيله كتدشنا مث درو لع طقس ل طك اهدخ للع اهعومد

 6 م نتات م < 2 02 ءومم < - * د ار اا

 0 . كيال ن2 ل مه شوه < سن سرس تا
 سمشلا .يرا تلاق ئتفلا اىلهل كقشع نم غلب امف هذه اي تلق

 و تهباف ةتغب هارا امبرو *وه اهنا بسحاف هلشا ناطيح نلع

 قيعو بسسالاو .عوبسالا ىقبا و٠ يدسج» نم. حورلاو ملا كيقَراَ#ي
 ةباابصلا نم كب ام لثم ىلع يناف ىينيرزعا اهل تلقف *لقع ريغب

 و ازا .» وغلا كعضو رجلا لاققتنإ و ىوهلاب“ لالا . لقتقم

 كيكو يونملا" ىيرابتب لشي ام. ةرشبلا ٠ ةفرو. 'نوللا يوك لتعا
 لبق تنك هللاو. تلاق * ةرصبلا ضرا: يف ةميقم تناو ىوهلا كسمي ىل

 تنتف لقل و * لامكلإو لامجلاةيهب لالدلا ةياغ يف مالغلا !نه يتبحم
 هله اي تلق « مالغلا اذه يب ىنتتفا ىئتح ةرصبلا كولم عيمج

 نأش هنيدح و يغيدعأ و رهدلا بئاوف تلاق امكنيب: قرف يذلا ام

 ىراوج نم ةدع ثوعدوزو :ريف موب يف تدلعق ينا كلقو * بيجع

 نامغ نم هيلع اهنمث ناكو ناريس ةيراج يراوجلا كلت يف و ةرصملا

 تمر تيلخعنو املق ةعلوم يبو ةبعم 3 تناكو» 2 د فلا ىنينامث

 بارشلاب تجي نول ارث 2 اضع اضرق يذعطقت كثداكو يلع اهسفن

 ها



 .ةرصبلاب تناك ةأرما قشع نع فيبثرلا نوراش مادق حيلخلا نّسح ةياعح 9
 اهبعالاو ىنبءالت تناكو © انرورس لماكتي و انماعط ايهتي نا ىلا

 اهدب 5 نا لع ركسلا اهلمعأ © يتوذ يف ةراتو اهقوف انا ةراتف

 * ةيعالملاب ىلا و رس لزنو انغمب تناك ةمير رمغ نم اهتلحف ىتتك د ىلا

 ظاتغاذف كلذ ىأرف ةلفغ نيح ىلع وه :لخد ذا: كلذك نحن امنيبف

 لصالص تعمس اذا ةيبرعلا ةرهملا فارصنا ىنع فردناو كذا

 ١ اا ا ا ل ا ل ل يو سس يبيت ا ع حل 00 8

 ةثامتسلا دعب نوعستلاو ةسماخلا ةليللا تناك املف

 ميلخلا نيمعل تلق ةيراسجلا ناديعسلا كلملا اهيا ينغاب تلاق

 نارهس ةي راج عم ىتبع الم نم كل كرك ذ ام ىأر امل يبوب<»“ نا 2,

 رذتعا لزا مل نينس ثلث لنم نم يل اياناف * ىنمابضغم جرخ

 فاز مويا اهب فكه ور ان رانج ل اظن : الف .ةفطغعسسا و . هج, افطلتا اوتيل
 برعلا نما ةزه اي اهل تلق © اليلق ينم ممسي الو الوسر يل راكد الو

 اهل تاقف * ةرصبلا ولم ةلمج نم وهدحعبو تلاق رجعلا نم ماوه

 رمقلال ثم وه قمخا كنا تلاق و »© ارذش يلاثرظنف باش ماوش زييشا

 اهل تاقف * ينع هفارحنا ريغ 0 هبيعي ال درما درج اردبلا ةليل.

 لاصولا ليصحتل هئاقل يف لهتجا تلق » هب منصت ام تلاق همسا ام

 تناقف * كلذ هركا ال تلق ةعقر هيلا لمحت ناطرش سلع تلاق * امكنيب

 تحاص مث *« كيرملاب ةرصقو ءاهسلا يباب ىنكيو ةريغملا ىنب نب ةرمض همسا

 نيدعاس, نع ترمش.و شاني زعلاو ةاونلا#اًوتاه را نلاىف : رص :نلع
 ءا-عدلا كرتيديس ةيمستلا لعب تييتك و * ةضف نم ناتوط انهت

 اياجتسم ناك ول يئاعد نا رلعا و «* يريصقت نع ”ىجني ىتعتر ردص يف
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 ع٠ا ةرصبلاب تناكةأرما قشع نع فيشرلا نوراه مادق عيلخلا سيسح ةياكح

 ' لولو * ىنتقراف دقو ينقرافثال نا توعدام اريثك ينال ىهتقراف ام

 ةباتك نم كتمداخ هتفلكت ام ناكل ريصقتلا ن> يب زواجت .لهجلا نا

 كرتت كنا نكن !انوهلخغل “+ انكم ةاهسأن عم اهل انيعم ةعقرلا له

 نو اعجلا :تقر "كيلا. ةراطق'' يندم ءاهدفرما يشل نومي يفر
 اهدنع كلذ نم لجا و * ةتيم اسفن اهب ىيحت * زيلهنلاىلا عراشلاىف

 اضوع اهلعجت و ةعئر :ةليضف لكب هللا :(عطسب ى ني طش ططغت . نا

 زكاذ تنا يتلا تايئاكلا يلاهللاىف انخيب تناك يتلا تاولخلا كلت ىع

 كل تنك ةلئسملاىلا ثبجا ناف ةفندم ةبحد كل تسلا يديس * اهل

 ىنويبصإ و تجحرذلو باتكلا تاوانتف 2 مالسلاو ةىلماح هللو ةرك اش

 * ةج# و الامج هيف نم سلع قافو سلجملا ناز لتامالغ تيار و

 تلقف * ةريغملا !نب ةرمض وه اًذاف هنع تلأسف هتوف ريمالا هعفر لق

 تيئرف بكرم يف درو لق وه اذاف هراد باب نلع .تفقو وأ :دبوملا
 اهانعم رهف و اهأرق املف* ةعقرلا هتاوان و ءاعدلاىف تغلاب و هيلا

 قضم اىبلا ىلا رظنت: نا" كل كهف *«.انهبابلا قبتتمإر ىلف خيش اي. قل: لاق

 لاق و ةعئرلا اهلوانف * لجو ريغ نم لوجعتسم ةيشم يشمق ىنييدغلا

 تلق و * اهيف ام تفرع ثيح اهنول رفصا اهتأرق املف اهنع ىبيجا

 ككيازؤام تلاقن-# تلخد.و اهيلع "كنأتسا و: اهتيتأ»: تح ىلجو رجا

 يل كرما مث * ةردقلاو هللا نياف هنم فكيلع ام تلاق سأيلاو نسأبللا ثلق

 اناملغتدجوف مايا دعب ناكملا كلذولع تزج رث تجرخورانيد :ةامسخب



 نسلم لو نواولا عل نيلص ويلا سمة .1.> عا
 ميلا عوجرلا اهنولأسي ةرمض باح<| ىف اذاو * تلخدف اناسرفو

 رهما اي هال اركش تدجسف هجو يف هل ترظنال هللاو ال لوقذ يش و

 . ةيفضولا يكتويح للا مادا كيلع يئاقبا الول يتديس * ةيمستلا دعب اهيف

 تنك.ذا , يايا كتمالظ يف يرذع تطسب و كنم لصح امم ارطش

 ةرثوملاو ءافولا. ةلتو دهعلا ءوسل ةرهظملا يسفن و كسفن ىلع ةيناجلا

 فكرايتخا نم ناكام ىلع ناعتسملا هللاو * ياوه تفلاخف * انريغ انيلع

 فحتلاو اياذهلا نم اهيلا هلمح ام نئلع ىنتفت واو * مالدسلاو

 جود لقو تكلذز لعب اهتبأر م «*رانبد فلا نينلث زادعوب ىه اذاو

 انهعم يل ناكل اهيلا ينقبس ةرمض ىا الول فيشرلا لاقف ةرهص اهب

 00 01 ل طي لس ا ل لا شتا

 اضيأ ىكحو

 ةليل ثاذ.انا امنيب لاق يلصوملا ريهاربا نب قاحسا نا كلملا اهيا

 تهكارق و.بعسلا ىرشتنا لق و. * ءاتشلا ىنمز ناكو يلزنم يف

 ريسملا م لبقملاو يداغلا منتساو * بمرقلا ةاوف طرطقت راطمالا

 ثيح ردصلا قيض انا و * لحولاو راطمالا نم اهيف امل تاقرطلا ىف

 لحولا ةدش نم مهلا ريسا ناردقا ملو يناوخا نم دحا ىنتأي مل

 ابارش و اماعط يلرضحاف هب لغاشتا م ئل ارضحا يمالغل تلقف © نيطلاو

 تاق اطلا نم علطتا لزا ماو ينسنا وب نم يعمم 057 مل ذا * هةصخذاتف

 يدهملا دالوا ضعبل ةيراج ثركملتف * ليللا لبقا :لئتح تاقوطلا بقاراو

 تاقف * ىهالملا ثالآ كيرعت و هانغلاب ةفراع تناكو * اهاوها تنك

 هيف.انا امم يتليل .تدرضق و يرورس متل انتم. ةليللا ”تذاكول: ىسفنيف

 فتان نيا>> ل  تتج



 22 جي ع ويسو خنت
 ع٠ لمعاو هيراجلا عم يلصوملا ىحسا| ةياكح

 بوبحم ؛ لخديا لوقي وشو بابلا قدي قادب اذإو .قلقلاو ركفلا "نم
 تمقف رمُثا لق ىنمتلا سرغ لعل ىسفن يف تانقف # فئاو يبابلا ىلع

 اهسار ليلع و هب تحن لق رضخا ان ويلا يتيحاصب اذاف بابلا ىلا

 اهيتبكر لا .نيطلاىف تقرغ دق و *«رطملا نم اهيقت جابيدلا م ةياقو

 اهل تلقف## بيجع بلاق ين ىشو * بيزايملا م اهيلع ام لتبارو

 فى بدصات تلاقن * لاحوالا .ةذه لثم .ئف كب ىتا يذلا ام يتديس اي

 ةباجالا الا ينعسي :ىلف قوشلاو ةيابصلا نم كذنع ام فصو:و نءاج

 تتكسف .حابصلا داز روش كردا و كلذ نم تبجعتن * كوعن عارسالاو

 باب تفرط و تنا امل ةيراجلا ناديعسلا .ىكملا اهيا ينغلب تلق
 * لاحوالا له ين كي ىتا يزلا ام يتديس اي لاقو اهلل جرخ قاعسا

 قوشلاو ,ةبابصلانم .ك كنعام فضوو: ئنءاج  ىدصاق. ةلا|كلإق

 تضهركو كلذ رو وعربويحتو * لوح عارسالاو هباجالا الا يذعسيب ربطت

 لمشلا عمج نلع هلل دمحلا تلقف * ادحا كيلا لسرا مل اهلل لوقا قا

 قحا تنك ةعاس ىلع. تأطبا تنك ولو *نبصلا ملا نم تيساق ام دعب

 يمالغل لق مث « كوحن ةبابصلا ريفك كيلا قاتغمينإل «.كيلا رعسلاب

 2]لبب تثوعد مث * يسفنب اههلسغ تيلوقو اهيلجر نلع ءاجلا بصي نا

 اهيلع ىناكام تعد نا لعيب اهايا اهةسبلاف سوبلملا رغفا نم

 بارشلا ىف كل لهاهل تلقف تباق ماعطلاب تيع دتسارث * انسلج وو

 يتديس اي انا تلقف ينغي نم تلاق مث © احادقا تاوانتف رعف لاق
 , م :



 لئمغأو ةيراجلا مم يلص وملا قى ةراكح عآ٠

 هكسقنب ىنغ تلق كيرا ال تلاق يزوج ضعب تلقف بحا ال كلاثف

 يل ينغي نم سمتلا جرخا تلاق # كل ينغي نمف اهل تلق انا الو تلاق

 لغم يف اللا لجا ال نأ ىنقيتم و سّناي ى وفا الا اهل ةءاط تجرأ

 وا عع م تنك نم هللا يزجال لوقيوش و ةاصعب ضرالا
 ببي رم ان

 معن لاق كثتنا نغما هل تم1قف # يب اودجتسا خدك ناو أوعمسب -

 تق نا ىل نهف هل تلق
 د

 ىتديعس اي اهل تلق و * رانلا ىلا كترسو ةىيب ىقلختاث غلي كح

 تش نبا لاق * انشناوت و اندنع كتليل

 هه تةاخداف هب ىلع تلاقف * انا رد الو هي لتلن لجعا نغمب تينا لق

 هيلا تملق و * هيدي ىللسغو افيطل الكا لكاف ماعطلاب هيلع تمزع و

 ريهاربا نب قاعها تاق تنا 2 لاق مث القا ةغلث برشف بارشلا

 تلقف © كتمدانمب تدرتنالاو كب عمسأ تنك لقل لاق * يلصوملا

 دوسحلا تيلخاف قاحسا اي يل ىغ لاقرث * كحرفب تحرف يذيس أي

 ىضقنا و تينغ نا املف# ةعاطلاو عمسلا تلق و نوجملا ليبس ىلع

 يشل ىلا تثرغصف * اينغم ,نوكق نا تبراق قاحسإ اي لاق توصلا

 * ءانغلا نسح# .نم ك ىلع اما لاقف * يهدي نم دوعلا تيقلاو

 تنا و ىينغت لش تلقف ينغت نا اهرعأأ لاق ةيراج يدند تلق

 اهدي نم 3 ترف أيش تعنص امال لاق تنغف * رعن لاق اه ءانغب ىثاو

 هب قلصتن ”ىش فكدنع ناك ناف# هب اندج اندنع يذلا تلاق و ةبضغم

 ادي لج هانيالجت مداخلا ثرماف * دي ةسمت مل دوعب ى ىلع 1 يو

 0 لا لد قيراط ترم و ل
 وم

 0 2 ص اني سس 0 < 6 © هس ىارر © 2 باق 6 ريم جه م -

 هفراع ةرايزلا ِثاقواب بيب فكم ليالاو ءاملظلا عطقب لور +



 د

 عال نتفلا عف قسما 0 ةياكوه

 < هر مم يعم

 داو بالا ىلع بت © لخ لبا ايي مالسلا الا اَضَعاو امو

 هعسب ام كنيبو ليف 3 تلاق و ارزش ةيراسجلا ىلا ترظنف لاق

 « اهيلا ترذتعا و اهل .تفطعحت لجرلا اذهل هتعدواو ةعاس كردص

  تنكوض لوتح اهيدخ ضعا و اهيب لو عدغد او اهيدب لبتا تلخا مث

 ىنغ و ةوعلا نقلك ثديص اي فهل تلك رن قمعألا لأ كفثلا مث

 نيس ب ع وي ريكا ايلا ا
 م0 سس م 26 006 روق سل ى” هه ماسوب و اى تعط طر

 سويتدروو .ووه م ةمدوم < 200 سر رو دهس <

 اببكمل ا 1 حاف لماع 0 <-

 ةانبشجت مث * تقدص تلاق ه«يف نحن امب هولعا نم يتلديس أي اهل تلقف

 جر * بمد ندب ضعاو ديلا نعم مالغ و تاقف ىنتاح ىفا لاقت

 ميت افملاو ةقلغم باوبالا اذاف هدجن ملف هبلط يف انجرخف أطباو

 هنأ تملعف * طبش ضرالاىن م ادعس ءامسلاىنا يردن الف ةنازخلا يف

 لاق ثيح ساون يبا لوق ثرك فتف تفرصنا مث يلداق هنا و سيلبا

 ةمسسسلسل حبيبي سا 0_4. سي-اا سل - سي ا اس لا ةيبل ا نيلغ
 نيس 0

 : 4 5 اما يس 7 3# 7 6. 0

 يس« ا نامص ان

 ةخ- 22 و ا يف. 0” 7 - عايت

 اضيايكحو
 اموي انا امنيبف ةكماربلا ىلا اعطقنم تنك لاق قاح#| ىنب ميشاربا نأ

 بابلاىلع يل لاتو *داع رم ىمالغ جرحخن قدي يبابب اذاو يلزنم يف
 5 لاقن * رقسلا رثا ةيلع باغ لخدف هل تنذان نذأتسي ليمج ّىتف

 ا رخاف .يه ام .تاقن .ةجاح كيلا يلو كواقل- لواحأ .ةدم يل نا



 نتفلا مم قعسا نب ريشاربا ةياكح عام

 ىنم [اهلبقت نا كلأسا لاق و * يلي نيب ([هعضوف راثيد ةثامثلث

 كشناف امههن لهذا هل تلقن * امهتلق نيتيب يف انحل ىل عنصت و

 حانسسيملا :مالكلا نع كتسف حابضلا داز رهش كردا أو لوقف لعجأ و

 ةئامتسلا دعب نوعستلاو ةعباسلا ةليللا تناك املف

 هيلع لخد امل قاحسا ىب ميشاربا ناديعسلا كلملا اهيا ىنغلب تلاق

 يل عنصتو اهلبقت نا كلأسا هل لاقوريناندلا هيدي نيب عضو و ىتفلا

 لك 4 يي ريشلا ا( صين دمت هل لات امهم نمعبب ين احل

 2 0 © نلا هن 6 - ل 1 ا و 178

 نزحعلا ةعول عيل ببو ةفطتل ا يدبك ىلع يناجلا يف رط اي هللاب

 0 سم 60 7 يف 6و 00 تا سررم 6م ع6 اإل

 يب يف ردا ىلو ةارا الف ينكس يف لإ ذعلا ةلمج ىمرش للا

 تثننظ ئىتح هيلع ىمغاف 2 مث حوفلا ةبشد انحأ هل 0

 * تثومت نا ىشخا تلقو هللاهت دش انف لعالاقو قا * تام هنا

 * هتدعا و هتمحر نتح ع رضتيو عضخب لازامو * ناكرل كلذ تيل لاق

 هيلع ضنا تلز امو * هتوم يف 0 ىلوالا رم لدغا ةقعص قعصف

 تعضو و ةتماللم ىلع" هللا ثت َنمع بع شلج و“ قافا تح كرولا دم نم

 يل ةجاحال لاقف * ينع فرصناو كلام'لَخ هل تلقو هيدي نهب ةريئاند

 هل تملقف لاملاىلايودص حرشناف ا تدعا نا اهلثم كلو هب

 يماعط 0و يدلتع ميقت نا اهلوا * ث ةنلغب نكل و ليعا

 ©« كيلقت  كسمي ام بارشلا نم برشت وو © كسفن يوقد تح

 لها نم لجز ينا لاق مث * كلذ لعفف كفيدح# ينثلخآ نا ثلاغلاو

 يتوخا عم قيقعلا قيرط تكلس لق و اهزنتم تدرخ ةنيدملا

 نينيعب رظنق يدنلا هللج نصغ اهنك تايتف مم ةيراج تيأرف

 ا دس ادني



 و ا 1 ا

 عام ىتفلا عم عشا نب ريش اربا ةياكح

 راسهنلا غرف نقح. ىنللظاف .امهتظحالم' سفنب الا اًمهقْرظ :لتزا ام
 رافق كدلعف لامدنالا ةئيطب احار + يباقب كثددو لذو ىنفرصنا . مث

 ربخ قلع اهل مقا راف قاوسالاىف اهعبتتا ثرصف © اده !دجا مل: اهرابخا

 كيلغ سأب ال لاقف * يل ةبارق يذل ىتصق تيكح و ىسا تضرم و

 جارخا و قئتيحخ جي رختف ءامسلا رظمتس و كضقنا ام عيبرلا مايا ةلش

 قيقعلا لاس .نا ىنا :كللذبيسفن تنأمطاف © ىدارم لعفاف كعم انا

 هتيعب انساج “يف انسلجف «يتباوق و يقوخا عمم تج را سانلا جرخو

 ييبزاقا نم ةيراجل ثتلقف * ناشر سرفك  لبقا ةوستلاو الا :انغبل .انهف
25 

 اذه لاق نم نسحا دقل لجرلا اذه كل لوقي ةيراجلا ءذهل ىلؤق

 يبدا لفت اول + نينا يسدد روش ياخ
 كسا زول اع مهد 2 0. 1 م 1 8 ع ؟َض هضم م هج هان نش 95 [ه شمالا 8و

 ايودنو 44 ادرج تدواع لدو تذقناو لق |دصقا رهتشي و و

 باجا نم نسحا لقل هل يلوق تلاقف كلذ اهل تلاق و اهلا تضمف

 ةيييويعتحر ردات اصح >0 وج ب كلا لا 1كهي
 نال ! نيا م هه ف لاق هام يمص -ٍ سل نيدمع تو مس 6 ريوس ىس

 ايِب و بولقلا نشب اجرف لرذ اناعل اربصف و شن ام لَم اني

 يمايقل تماقن افرصنم تمق و ةحيضفلا نرخ مالكلا نع تكسما و

 اهيلا ريسا و نأ ريس تراصو اهلزنم تفرع لتح ينقأزت اهتعبتو

 ٍلزا ملف اهوبا ملع و زمظو عاش ئتخ * كلذ. رثك و انعمتجا ,ئتح

 ىضم و انلشا ممجن يبا ىلا كلذ توبكش و اهئاقل يف, !لهتجم

 اهحضفب نا لبت كلذيل ادب ول لاقف * اهتبطخ ين ابغار اهيبا ىلا

 ميشازبا لاق * سانلا لوق قةحال تنكامف كلذ رهتشا نكلو تلعفل

 2 ائةنيب ناكو فردنا رث هلؤنم ينفرعف توصنا هيلع ت لعاف

 ئتفلا رعش ةهتةيذغف ين داع ىلع تثرضح و ليح# نب رفعج سلج مث

3 



 ش رصانلا كلملا ممر يزولارماع يبا ةياكح عاج
. 1 

 ١ ثيدح هتثدحن توصلا اذه نمل كليو لاق و احادقا برش و برطف
 ١ كد 1 1 9

 1 * هبرا غواب نم ُهقث ىلع هلعجا ناو هيلا بوكرلاب ىنرماف « ئتفلإ

 "7 ىتمذ يف تنا لاغف هلع كثريدحأا ةداعتساف هترضحاف هيلا تيذموف

 اعيمج رضعن نارما و © هفرظتساف كلذب هثدحو ليغرلاىلا رفعج

 زاجكلا لماع ىلا باتك بتكب رما مث * هيلع برشو توصلا داعتساف

 ةقفن مهيلع قاسذنالاو هترضح نا اذديبم اهلضاو ةارملا ىبا راضحاب.

 . لجرلا راضحاب ليشرلا راشاف « اورضح لودح ريسيالا نعني رلخ * ةقاطاو

 كج لوتح رفعج ءام لن 2 باشلا لزب ماو »ع ءاضا 7 بلقنا اورانيد

 7 هحاوزا نئلاعت هللا م>رت ةنيادملا أ هلضار لتغلا داعف تعش ام

 ويس سا سا ساس يب سس ا _---ل/|_ عيوجد)

 اضيا ىكحو

 يذه ادق ناك ناورم نب رماع ابا ريزرلانا ديعسلا كلملا اهيا
 كلملا هحملق * هنم نسحا ىلع نويعلا مقتال ئراصنلا م مالغ هيلا

 هل لاقف * هللا دنع نم وه لاق اذه ىيا نم. ةليسل لاقق رصانلا

 ةيده يف لفتحا رث *هيلا رذتعاق رامتالاب انرسأت و موجنلاب انفوغتا

 الولو ةيدتهلا .ةلمج يف الخاد نك هل لاق و مالغلا عم هيلا اهقعب

 نلت" قيرف هنم بنتكو يسفن 0

 همو < ا ب: 0 ا هدم سام 8 د2

 قا 0 ل از ةمعصص ةهريرس 10 مالا تجب 2 و رو هيد



 «عا» ١ ' رصافل» كلملاا عمريزولارماع يبا ةياكح

 لعب رث © هدنع نكمت و ليزج لامب هنحلا و رصانلا د نع كلذ نسعف

 .ئمني نا فاخف اينذلا ءاسن ءالجا نم ةيراج ريزولل تيدها كلذ

 رظعا ةيده يف لفتخان مالغلا ةصقك نه * اهبلطيف رصانلا ىلا كلذ

 .تتكسف حاسبصلا داز رهش كردا و ةيراجلاعم اهلسرا و نلوالا نم

 حا ماكان

 ةئامتسلا دعب نوعستلاو ةنماثلا ةليللا تناك املف

 هيلا تيدها امل رماع ابا ريزولا ناديعسلاكلملا اهيا ينغلب تلاق

 ةصق لثم اهتصق با كىلملا ىلا اهربخ بخ لصي نأ فاخ 0

 ياك تاي شما اعل

 1 م 26 «ةدمم ورع يو مورو 8ءو ع م < و سس

 0 ىقتلي امن مدقت اور دباو سملا يه يالوما
 - تاو ب : ري هر ةسصص 6 م

 ناك 7 ندا امهنم مد قطان ةداعسلاب يرمعت تارغ

 نأ 0 2 كلم ين 0 ثلاث نسل يف هللاو امهل امك

 ةللذع ناب «رصانلا لنع هثادعا ضعب هب 7 ةدنع هتناكم تفعاضتف

 :لومشلا هكرحت نيح ةركذب ملي لازي ال هنا و ةرارح ةيقب مالغلا نم

 تفناسل هب كرحت ال رصانلا لاقت * مالغلا ءادشا ىلع نسلا عرقيق

 يالرم اي اهيف ةقرو مالغلا ناسا ٍنلع هيلا بتكو * كسأر ثرطا الاؤ

 انا و * ريعن يف بكعم لؤا ملو دارقنالا يلع يل تنك كنا ىلغت تلا

 ىشخا ىننكل و * كب يدارغنا بحا.يناف .ناطلسلادنع :تنك نازو

 مالغ 0 اهثعب م * هىنم ىثاع فتسا ينف نليدتن كىلملا ةوطس نم

 هملكي مل كلملا نا و * نالذ دنع نم ىم .لوقي نا ةاصوا و ريغص
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 نادقلا ولو ةيعذبام لهاَج الو هلقع 58 بلغي مم اناالو
 ه 86ه ه قنا د ٠ ىدف 2ك هس رع م < ىء معمل هس دم اهب. لنه --ل سه وده“ وع

 يدوب .تقراف نا حورلادر ” فيلو "اعط كتبشهو لق يحور تنك ناف

 نال لاق تكرشلا نم :تصلخ فيك هل لاق مث * كلذ دعب هيف شاو

 ميل ب ب بببس#ا هللاو كرتشم ريغ فوهلاب ىلقم

 اضيأ ىكحو

 نئمسي لجر كيشرلا نوراه ةنالخ نمز يف ناك هناديعسلا .كلملا اهيا

 امهل ليد وركم ابحاض اناكو * ناموغ نسح همسا رخآ و فندلا لمحا

 هزم لتؤللاب لقتال ةقيلدلا علخ هكلَذ بنسب © ةبركم قاعتا

 «لعجو ةعلخ ناموش نسح يلع ملخ و © ةنميملا مدقم هلعج و

 لك ويلي ةيكم اجابه هبه دحا.-ولكلا عل ا عجح ودع ةرسيملا مدقنم

 تحت نم الجر نوعبرا ا مهنم لحاو للبت )و كو «رانيد فلا رهش

 فنللا فمحا.لزنف اولا كرد فذللا دمحا ىلع اب اوتكم ناكو * ةلب

 يلاولادلا> ريمالاو .* نيبكار امهيفي عنيت هاو ناموش نسح هعم و

 دالل_غب مقم ال هنا ةفيلخلا ميسر اميسح .يداني يدانملاو مهتبمصب

 .ةرسوملاى ف دادعب مدقم لو © فنللا لمحا مدتملاالا ةقيملا "ف

 'ناكو * ةمرحلا .نابجاو ةملكلا ناعومسم امهناو * ناموش سحالا

 بنيز, ىمست تنب اسهل و ةلاتحالا :ةليلدلا 0 ةنلبلاق



 يرظنا ةليلد اهمال بنبز تلاقف © كىلذب ةادانملا) اتعمسف ةباعدلا

 :فصانم بعلو ؛# ادورطم عصم نم ءاج فندذلا .كىوحا [!له يما .ي

 '!ذهو © ةنميملا ملقم يقب و ةنيلخلا|ل دنع برقت نا نلا دالغب يف

 ةادغلاىف طامس هلو ةرسيملا مهقم رلص ناموش ىسح ع رتالا كولا

 .لك يع راتيد فلا امهنم كحاولكل كماوج اههلو © ئشعلا ىف طامس و

 ؛اقباس دادغب ملقم ةايلد جدز ناكو © انع لأسي نم انا سيل و

 تغب نيتنب نع ثامف ©راثيد فلا رهش لك يف ةفيلخلا دنع هل ناكو

 بيز. لمست ةبزاع تنب و * طيقللا لمحا ئمسي كلو اهعمو ةجوزتم

 ليحتل تناكو فص انمو عادخو ليح ةبداص ةليلد تناكو * ةباصنلا

 م ركملا:ابهنم ىلعتي سيابا ناكو 8 ةركو نم هعلطت ئتح نابعشلا ىلع

 «رانيد فلآ رهش لك يف ةيكماج .هل ناكو ةفيلغلا ندع اجاَرب اهجوز ناكو

 دنع ناكو * لئاسرلاو بتكلاب رفاسي يذلا ةتاطبلا مامح يبري ناك و

 بنتيز تلاقف * ةدالوا نم لدحاو نم زغا هتجاح «تقول ريط لك ةغيلخلا

 ثيص انل رهتشي كلذب لعل فصانتم و الح ي-امعا يموك اهمال

 تتكسف حابصلا داز رهش كرداو انيبا ةيكماج:انل نوكتوو © :دادلغب يف

 2 ملا م الكلا نم
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 هَل امقسلا لعب نوعستل او ةعاتل اةليالأ تناكاملف

 اهمال تلاق امل ةباصنلا بنيز ناذيعسلا كلملا اهيا ىنغلب تناق

 دالنغب ىف تيصانل ميشي كلقب لعل ٍفانمو اليح انل ئلمعا يموت ىف

 دادغب ين بعل دل يتنباي كتويحو اهل تلاق * انيبا ةيكماج انل.نوكتف
 تماقف 8 :ناموش نحو .فندلا لمحا فصانم نم ىوتا فصانم

 ن6



 اهمأو ةزاصنلابنيز عم نامرش نسخ و فتدلأد محأ ةياكح 024

 قتال لو ا قيما |:قزقاو ارطفزا : سانبل “كبل زو: اماغل ا انههج و ١ نق: كاقوم

 كتتدخاو © ةضيرع ةقطنمب تمزعحتو فوص ةبجو اهبعكل الزان اسابل

 تطغاو ريهناثد ةقلث مف يف تطح و "هتبترلا وام هتاالم ؤ اقيرا

 ةسيأر تذخاو بطح ةلمح ردق راعي تدلاقتو * ةفيلب قيربالا رف

 ناسللاو هللا هللا لوق# تعلظو رفض ورمح طيضارش اهيفو * اهدي يف

 مملتت :تراضو * ميبقلا ناديم يف ضكار بلقلاو * جيبستلاب قطان

 ىلا ةيلتثاو عتعلا قاقاو ىلا 'قاكز نم كزاسف © .فلبلا: ىف هبعلت"تغضتتلل

 نم ةبتعب ارصؤعم اباب ترف * شورفم ماخرلابو شوشرم سؤنكم قاقز
 سشيئرل رادلا كلت تناكو * بابلاب افئاو اباوب ايبرغم الجر و:زفرم

 ةيكماجَو دالبو غرزاذ رادلا بحاص ناكو ةفيلخلا فنع ةيشيز الا

 كلب ةومدس امو قي رطلارش ىنسح ريمال اب ئهسي ناكو © ةعساؤ

 * اهبخي ناو ةهيلم ةيبضب اجوؤتم ناكو « هتملك بست هتب رض نوكل آلا

 هتيب ريغ يف تيبي الو اهيلع جوزتي ال هنا هتفلح اهب هتلخد ةليل تناكو

 هعم ريما لك ىأرف * ناؤيدلا ىلامايالا نم اموي اهّجوز علط نا ىلا

 ىأرف ةأرملا ىف ههجو ىأر و ماهتعلا لخد نق ناكو * نادلو وا كلو

 كابا فخا يذلا لض هسفن يف لاقف * اهداوس نطغ هنقذ رعش ضايب

 اسم هل تلاقف ظاتغم وضو هتجوز ىناع لخد مث * اكلو كقز ريال

 * اريخع تيأر ام كىتيأر موي نم يمادق نم يحور اهل لاقن * ريخلا

 ام ينا ينتفلح كيلع تافيس 2٠ ]ي)“ اهيل لاقت فرع يدل دملوا نضان#

 دلو هغم لحاو لك هارمالا ثيأر موملا اذه يفن * : كيلع جوزتا

 ثنب الَو كلوب تقزز ام اناو توملا تركذتف * نادلو هعم رهتتعب و

 نيلبحت الر تاغ كناف يظيغ بيهم .١ذهو *« ركذيال هل ركذال نمو

 فوضصلا قد نم ناؤه الا تقرخ انا كيلع ملايين هل تناتف 8 ينم



 عاؤ. اهماو ةباصنلا بغيز عم ناموش نسدو بفندل |ىوحا ةياكح

 كيتي و: :سطفا :لعب كيال .*"كنم .ةتاعلاو بنذ يلام انارواؤيقااقعلاو

 جوزت ارفسلا ىم عجرا امل اهل لاقف * دالو اب يجب الو لبح# ال قئار
 ىلع امدن و اهدنع نم ماطو هللا ىلع يبيصن هل تلاقث * كيلع

 ؤنك ةسورع اهناك يه و اهتفاط نه لطت هتجوز امنيبف * امهضعب ةرياعم

 ةغيص اهيلع ثرظنف اهتارف ةفقاو ةليل دب اذاو * اهيلع يزلا غاصملا نم

 :له يدخأت نا الا ةليلد اي ةراطغ ام اهسفنل. تلاقف © ةنمغم ابايثو

 يىلخأتو بايثلاو غاصملا نم اهيرعتو اهجوز تيب نم ةيبضلا

 تأرف * هللا هللا تلاقو رصقلا كابش تحت تركذ و تفقوف * كلذ عيمج

 ةبق هبشي ام ضيبلا باوقلا نم ةسب ال يهو زوجعلا هزه ةيبصلا

 * هللا ءايلوا اياو رضحا لوقت ىهو ةيفوصلا ةئيهب ةثيهتم روث نم

 هيلع اهديخملاةنززو_ ةيببلك اذزخأ ئلعه:ناتيطلل ص ةزاطتلا

 تلاقو نسج ريمالا ةحوز نوتاخ تكبف * رونلا اههجو نم علاط ةخيش

 اهبلخ هل يلوق و باوبلا يلع يبا وبشلا دي يلبق يلزنا اهتيراجل

 لوقت يتديس تلاق و هدي تلبتو تلزنف « اهب ىربتنل ةخيشلا لخدت

 رهش كرداو اهب كربقتل يتديس ىلا لخدت ةخيشلا هذه لخ كل

 جكس هسا ملا مالعلا نع تتاكسف حابصلا داز

 ةئامعبملل ةيفوملا ةليالا تناك املف

 تلاق و باوبلل تلزذ امل ةيراجلا ناديعسلا ىلملا اهيا ينغلب تناق

 ابهب ىربتتل يتديسل لخدت ةويشلا هذه لخ ىل لوقت يتكديس

 باوبلل ناكو يلع ابإ اي ةمدخلا منه نم كقتعب هللا * ءايلوالا نم:

 تيشكدويشستب 0 0سم ببب 5*2” أذ ذ ذ ذ ذ 1 ذ 1 1 1 121 1 1 12ة يي 1 2110: بوبر أ#ذآذآذأذآأآ]ذ ذأ ذ ]أ 1 1 2 ذة 1 2 1 1 1 1 12121 1 1 1 1 1 1 ذزذ]زذ] ]| ] 1١



 ٠ اههاو ةباصنلا بنيز عم ناموش هوش سدحو فنللا للوحا ةياكح مس م .

 !تهصلخ .نا فرعي مل و ارسعم :ناكو رممالاىلع رهشا ةثلث : ةرجاب

 ه كب كربتال كغي ربا نم ينيقسا ئما اي اهل لاقنهريمالا كلذ نم

 اهني. كرش و ءاوهلاىف هب تمرب و اهفتك نم قيريالا تذخاف

 نضرالا ىلع ريزناند ةغلغلا تلزنف * قيربالا ١ ىنم ةفياللا ثراط لئتح

 ةخيشلا هله هلل "يش هسفن يف لاق و: © اهطقتلاو باوبلا اهرظنف

 كورصملل جاتحم ينا تفرع و ىلع .تفشاك اهذاف فرصتلا باحصا نم

 ةدي يف اهزتسا ىث * ءاوعلا نم رمنإزب ةغلث لوصح يف يل تفرطتف

 نضرالا يف٠تعقاو يتلا رهئاند ةغانلا ى رعااخب اي يذخ اهل#لاق و

 ولغتشي "ال سان "نم يناف ىنغ اه لعب اي هل تلاقن * كقيزبا نم

 كل يذلا نع اضوع 22001008 عسو و اهّدخ * !كبااين للاب

 اذا و فشكلا باب نم !ذه و ددخلا نم هلل ايش لاقف «ريمالاىلع'

 ةديض نأو .تلخد:املن  عاهت ديسل  اهتعلطا ز..اهذن+ تلبق..ةيراجلاب

 *« اهدي تلبت و اهب تبحرف مطللملا هنع تكفنا ننك اهناك ةيراجلا:

 تلاقف * لك الا اهل تمدقق ةروشمبالا كتمجام انإ ىتنب اي اهل تلاقف

 ةنسوخالا رطفا الف يمايص ميدا و يا لعب نمالا لع ام انا ىتنب اي

 نيا ىلوقت نا يدارم و ةردكم فكراظنا انا يتنباي نكل و * ةنسلايف مايا

 يجوز تفلح تلخد ام ةليل يف يمااي تلاقن * كريدكت بربس ىلع

 رتاع تنا يبا لاقف مهيلا قوشتف دالوالا ىارف *:يريغ جوزتي ال هنا

 رغسلا نم عجرا امل لاق و انابضغ جرخف * ليحت ال لغب تذا هل تلقف

 هل. ناف يريغ لجأ ينقلطي نا يما اي ةفئاخ اناو كيلع:جوزتا

 نوكلمي يريغ نم دالوا هل ءاج اذاف *ةعسا و ةيكماجو اعورزو ادالب

 يخدش نع ءايمع ثنا لش يتنب اي اهل ثلاقف * ينم دالبلاو لاملا

 هتراز ناو #* هنيد هللا ىضق ةراز وانويدم ناك نم لكف تالمحلا ىباب



 ممم»|  اهماو ةباصنلا ب نيز عم ناموش نسحو فندلا د وحا ةةياكح

 ةيزعمال تجرخام تلخد موي نم انا يما اي تلاقف * لبع؛ اهناف ريقع

 كووزا و يعم ىذخآ انايتنب اي ز رجعلا اهل تلاقف * ةينهم: الو

 كجوز "يج# نا ىسع هل يرذناو هيلع كتلهح يمراو تالئوعلا ابا

 ةةدلو ”يش لك و دلو وا تغبب هنم يلبحتف كعماج# و رافسلا م
 ةيبصلا تماقف * تالمحألا ىبا يشلا شي ورد ىقبي اركذوا لينا ناك نا

 تلاقو © بايغلا نم اهدنع ناك امرخذا تسبل و هعيمج اهغاصم تسبل و

 تلزن مث © يتليس اي ةعاطو اعّمس تلاقف تيبلاىلع كرظنىقلا ةب راجال

 هل تلاقف يبن كيس اي نيا ىلا اهل لاقف باوبلا يلع وبا جيشا اهلباقف

 ينمزلي ماعلا موص باوبلا لاقن * ثالمحاا ابا خيشلا روزال ةحئار انا

 ئتديس اي يه و ةيالودلاب ةناالم و ءايلوالا نم ةومشلا هذه نا

 زمحالا بهللانم ريناند ةثلث ينتطعا اهنال 8 فيرصتلا باحضا نم

 ثحرت ©« جاتحم يىنا تملع و اهنأشا نا ريغ نم يلع تفشاك و

 ةليلدلا زوجعلاو «اهعم قبرطلارف نسح ريمالا ةجوز ةيبصلاو زوجعلا
 ابا ئيشلا ىروزت اهل يتنب اي هللا ءاش نا ةيدصلل لوقت ةلاتدملا

 كبي و ىلاعت :هللانذابيملب#ت و « رطاشلاربج كل. لصحي تالمعلا

 يذأءست ةملك كعمسي 1 خيشلا اذه ةكربب نسح ,يمالا كجوز

 اهسفن يف زوجعلا تلاق رف يم اي ةروزا اهل تلاقث # كلذ دعب كرطاخ

 يتنب اي اهل تلاقن *ةيداغ و ةحئار سانلاو اهبايث لبو اهي رعا نيا

 ةبحاص كما: نال « ينذير ظنت ام ردق للع ىئا ر و يشماف تسع ل

 قاك نم ليو ' يلع اهيمري :ةلمح هيلع ناك نم -لكو ةريثك لمح

 اًهنع !كيعب اهءارو ةيبصلا تشمف * يدي لبقي و يل هيطعي رذن هعم

 نري لا_خلخلاو راهتلا قوس ىلا اتلصو نا ىلا اهنا رق زوجعلاو
 نسح كيس ىمسي رجات ىبا ناك د يلع ترسمف * نشت ضوقعلاو



 اهماوا ةباصنلا بنيز مم ناموش نسحو فن دلال محا ةياكح عم #

 اهظحاي راصو ةلبقمةيبصلا ىأرف » هيضراعب ثابنال !ادج اسيلم ناكو

 يدعقا اهل تناق و.* ةيبصلا تزمغ زوجعلا كلذ تظعل املف ارزش

 مادق تدعتو اهرما تلغتماف # كيلا ميجا ئتح ناك دلا اذه ىلع

 هنا مث * ةرسح فلا هتبقعا ةرظن رجاتلا نبا اهرظنف رجاتلا ىبا ناك د

 نسح يديس كمسا تنا له هل تلاق و هيلع تملس و زو_جعلا

 ينلد تلاقن * يمساب كملعا نم معن اسهل لاقف نسحم رجاستلا نيا

 ارجات اهوبا ناك و يتنب ةيبصلا هذه نا ملعاو *ريخلالشا كيلع

 بطظخا ءالةعلا تلاق و ةغلاب ىه و اريثك الام اهل فلخ و تام

 * مويلا اذه يف الا تجر ام اهرمع و كنبال بطخت الو كتببا

 تنك نا و اهب بجوزا ىنا يرس يف تيدونو ةراغالا ثتءاج لق و
 لاقف * نينثا ناك دلا ضوسع كل متفا و لام ناو للا

 ءانيشا ةنلغب يلع نمف ةسورع هللا تلأس لق هسفن يف رجاتلان با

 ناف يلع هب ترشا ام رعب يما اي اهل لاق مث * ءاسك و سكو سيك

 جوزتاال انا لوقا لب ضرا ماو فكجوزا ناديرا يل تلاق املاط يما

 كل اهيرا اناو ينعبتاو كيمدق ىلع رق هل تلاقن * ينيعرظن ىلع الا
 جاتحذ امير هسغن يف لاقو رانيد فلا هعم لذخاو اهعم ماقف * ةنايرع

 حاس هملا مالعلا نع تتكبيف حابصلا دازرهمش كرداو هيرةشن ايش

 ةئامعبسلا لعب ليلو الأ ةليللا تناكاملذ

 وجاتلا نبا نسحل تناق زوجعلا ناديعسلا كلملا اهيا ىنغلب تلاق
 فلا هعم لخاو اهعميماقن ةنايرع كلاهيراانا و. ينعبتا مق نسم

 ودق يلع اهنعا ديعب ايش ام. نك زوجعلا هل تلق يث * لقعلا لقم



 متم" اهماو ةباصنلا بنيز غم ناموش نسحو فن للا د محأ ياك

 قجاتلا نب اب نيم ورت نيأ اهسفن يف زوجعلا تلاق و نيعل اب اهراتت ام
 روجعلا ةعبات ةييصلاو تشم مث © ةيبدلاو وش هي رعتف هناكد لفق لقو

 دحاو اهيف ناك ةغبضم ىلع تلبقا نا ىلا ةيبصلا عبات رجاتلا نّباو

 ركذلا عطقي يست ءالقلا نيكس لغم ناكو ادهعم ماسلا ىمسي ملغم

 هنيه عقرف نري لادلخلا عمسف * نامرلا و نيتلا لكأ بح# ىئثنأالاو

 هيلع تملسو ةلفع تدعت زوج اب اذاو * مالغلاو ةيبصلا ىنرف

 كمعم جاحلا انا معن اهل لاقن « غابضلا لم-م جاحلا تنا هل تلاق و

 هذه رظن اف ريخلا لما كيلع ينلد انا هل تلاقف * نيبلطت ”يش يا

 اًمهتيب راناو © ينبا ميلملا درمالا باشلا افهو يتنب ةديلملا ةيبضلا

 هتبلصو اعسخ اريبك اتيب يل نا ملعاو * ةريثك الاوما امهيلع تفرصو

 عقي امبر ةريغ خرطم يف ينكسأ سدنهملا يل لاقو بشخ ىلع
 تعلظف * هيف ينكساو هيلا يعجرا كلذ دعبو هيرمع3 تح كيلع

 نكما نا يدارمو *ريشلا لشا كيلغ ينل 'لف ناكم ىلع يل نفتفا
 ىلع ةدبو كئءاج لق هسفن يف غابصلا لاقت * ينباو ىتنب كلنع

 عال نكل و ©« ةقيطو ةعاقو انتي يل نا جيس اهل لاقف ةريطف

 ثلاقن * ةلينلا باح”ا نيحالفلا و نويضلل اهنم ناكم نع ينغتسا

 سان نحنو تسهيلا رمعت ئتح نا رهشوارهش همظعم ينبا اي هل
 نبا اي ةكتريسلو كنيبو اتنيب اكرتشم فويضلا ناكم لعج اف + ءابرت

 ماننو رهعم لب ان مهب ابحرمق اننويض نوكت كفويض نا تبملط نا

 © جوعا احاتفم و اريغص رخ الآو اريبك !دمعاو ميتاقملا اهاطع"اف © رهعم

 « ةقبطلل ريغصلا و ةعاقلل جوع الاو تيبلل رهبكلا ماتغملا اهل لاقو

 كلبقا نا ىلا رجاتلا نبا اهءاروو ةيبصلا اهتعبت و ريتافملا تدخ اف

 اهل تلق و * ةيبصلا تلخدو تلخدو هتستغف بئابلا تأرف * قاقز قلع



 نكلو * ةعاقلا ىلا: اهل ثراغاو تالمعلا ىبا خيشلا توب !فذه يتنب اي

 يف ةيبصلا *تلذيدف كيلا ”يجأ ئتحح كرازا ىلح .و ةقبطلا يعلطا

 لعتا هل تلاقو « زوهيعلا «تلببقتش اف رجاتلا كيان اف ثدحعتو ةقبطلا

 ةعاقلا ىف دعت و لخلف * اه رظنتل يتنمب كيلا ”يجا ئتح ةعاقلا“ىف

 روزا نا يدارم انا ةيبصلا اهل تلاقن © ةيبصلا ىلع زوجعلا تلخد و

 تناقف كيلع ىنشِغن يتعب اي اهل تلاقف * سانلا يجي نا لبت تالمعلا ايا

 نم افيص فرعب الل هبا يرلو كانه اهل تلاقف 4 يا ص اهل

 روؤتل كلغم تنب تلخد ناف * جمشلا بيقن وهو نايرع .امثاد ءاتش

 تناف «# ري رعلا اهبايث ع-طقي و اهنذا مرشيو اهقاح ذخأي خيشلا

 ةيبصلا تعلقف * يروزت ىتح كل اهظفح ال كبايثو كتغيص ىيعلقت

 كل اهعضا ينا اهل تلق و اهايازوجعلا تطعاو بايقلا و ةغيصلا

 و تعلطو زوجعلا اهتذخإ مث * ةكربلا كل لصحتق ديشلا رتس ىلع

 تليد مث #* ماؤلبسلا يف لع“ يف اهتعبخو سايللاو صيمقلاب اهتلخ

 تح كتنب نيا اهل ناقف ةيبصلا راظتنا ىف هةلجوف رجاتلا نبا ىلع

 شاع ال ه4ل تلاقف كلان اهل لاقف * اهر للص ىلع :تمطلف اهرظفا

 ينولاسف يعم الخاد كوأر منال * نو دس نارمج ناك الو موملا زاجلا

 اولاقف © كيلع ىنودلسحف سي رعلا |اذه يتنبل تبطخ. انا تلقت كنع

 « لتبم كحارل كجوزت ئتح كتنوم نم تبعت كما له ىتنبل
 هللاب ةوعا لاقف .نايرغ تنا والا كر رظفت اهيلخا ام ينا اهل 8

 هل .تلاقف «* ةضفلا لغم امهتأرف هيعارذ نع فشكو نمياضابولا نه

 « انايرع كرظنت ام لم ةنايرع اه رظنت كعدا ىناف“ يش نم شخ ول

 نيكسلاو ةصايحلاو رومسلا ةورغلا ملقو ينرظنتل يجت اهيلخ اهل لاقف

 قاغيد فلالا طحو سايللا و .ضيوقل اب راص .ئتح * ب ايثلا عيمجو
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 اه4 و



 عام رامحلاو غابصلاورجاتنلا ىباو شبواشلاةارما عمةباصغلا بنز ما ةيياكح

 اهتذخا و * كل اهظفحا ىتح كدبأوح تاه هل تلاقف مئاوحأا ىف

 نم هب تجرخو كلذ عيمج تامح و ةيبصلا جيئاوح ىلع اهتعضو و

 حابصلا داز رهش كىرداو اهليبسلاح ىلا تحار و امهيلع هتلغتو بابلا

 ١ دس الص طاش طا

 ةئايعسلا لعب ةيناثلا ةليللا تيناكانلف

 رجاتلاى با مئاوخ تدذخا امازوجعلا ناديعسلا كلملااهي | ىنغلب تلاق

 هتأرف * غابصلا ىلا تحار و راطع لجر دنع اهعم ناك يذلا تعدوا

 تلاقق * مكبجيعا تيبلا وكي هللاءاش نا اهل لاقف اهراظتنا يناىعاق

 * انغرق و انجئاوح نولمحي نيلامحأاب "يجا ةسئار انا و ةكرب هيف

 لمعت ر ادي للا اذه لخ أت تناف رعلب اشيع يلع اوهتشا لق يدال واو

 سرا - نمو غابصلا لاق 9 حورتو رسب اهيع هل

 حا مث ه كلذكو شو لاق كيبص تلاقف اهيف سانلا يئاوح و ةنبفكللا

 غابصلا رما نم ناك ام ا!له ءادغلا لمعي حارو خيم ةبكمو انو

 نمت تدخا اهناف زوجعلا ما نم ناكام اماو ع ينأي مالك هلو

4 
 واعمصم اهل لاقف ينايتأت ئتح ج ربا ال انأاو كملعم قعلا غابصلا

 ىبصل تلاقو ةغبصملا تلخدو رجاتلا نباو ةيبصلا

 عوبسا هل شاشح رامح لجرب اذاو اهيف ام عيمج تزخا رث * ةعاط

 قا له هل تاقن * اهءاجف رامح اي لاعتزوجعلاهل تلاقف لاطب وهو

 سلفنا لق نيكسم اذه هل تلاق هفرعا اهل لاق غابصلا ىنبا فرعت

 هراسعا تبقن نا اندارم و * هقملاا سبح املك و نويد هيلع قبو

 رادوحأا ينيطعت نا يدارم و اهباحخال يئاوحلا ئطعا ةجئار انآ و

 كا «



 رامعلاو غابصلاورجاتلا ىباو شب واشلاةارما عمةباصنلا بيز ماةياكح

 دعب و * ةارك رانيدلا اذه لخ و سانلل يئاوحلا هيلع لمحا. ىئتح

 رسكت مث يباوغلاىف يذلا اهب حزنت و ةرتسدلا لخآت حورا نا
 ايف دج ال يضاقلا فرط نم فشك لزن اذا لجال- ناندلاو ىباوخلا

 تدذخاف هلل ايش لمعا و ىلغ ةلضف ملعملا نااهل لاقت اه حبسا

 ىلا ثدمع و راتسلا اهيلع رتس و .رامحلا قوف اهتلمحو يئاوحلا

 يما اي ىدنع ىبلق اهل تلاقف بغيز اهتنب نيلع تلخدف * اهتيب
 عت“ لوو عبرا 55 انا اهل تلاقن# فصانملا م تلمع ”يش يا

 رابح و عابصاو شيواشا ةأرما و رجات نبا سان[ ةعبؤا ليلع

 يما اياهل تلاقن © ر امحلا رامج ىلع رهجئاوح عيمجب كل تيجو

 يئاوح تذخا يذلا شيواشلا م دلبلاىف يقشت نا نيردقت تيقب ام

 سانلا مئارح تذخا يذلا غابصلاو» هتيرع ينلازجاتلان باو * هتأرما

 بسحدا ام انايتنب اي ةآ تلاقف *رامحلا خاص رامبل * هتغبصم نم

 غابصلا ىلعملارما نم ناك ام اما و * ينفرعي هناق رامحلا باسحالا

 ةغبصملاىلع تافو همداخ سأر ىلع هلمح و ردملاب شيعلازهج هناف

 ىأرو عجاج الو شامت اهيف قبب ملو يباوخلاىف رسكي رامحلا ىأرف

 زايشلا هل لاق و * ةردي عفرف رامح اي ىدي عفرا هل لاقت ايارخ ةغبصملا

 "يش يال هل لاقن © فكيلع يبلق ماعم .اي ةمالسلاىلع هلل دمحلا

 هل لاقف * كراسعا ةجح اوبتك و اسلفمه ترص لق لاقف يل لصح امو

 حزف و يباوخلا رسكب ينترما و يل تلاق كما هل لاقف كل لاق نم

 هل لاقف هأيغ ةغبصملا ىف دجي امبر ءاجاذا فاشكلا م افوخ « ناندلا

 * :ليب ةرذص قدو نام زذنم نم تتام يما ناديعبلا بيخ# هللا

 ةعيض اي لاق و راسمعلا ىكبف شانلا .لام و يلام عايض اي لاق و
 قلعتف كما نم غابصاي يرامح يل تاه غابصلل لاق مث * يرامح



 ,ء/0 رامعلاو غابصلاورجاتلا سبا شيواشلاةأرماعمةباصنلا بنيز ما ةياكح

 ةل لاقف“« زودوعلا ئلرضحا لوقي و همكلي راصو رامكطلاب عغابصلا

 حابصلا داز رهش كرداو قئالخلا امهيلع تعمتجاف رامعلا يل رضخا

 3 ادع مدت دوب 5 نال سلس اا هللا: . ةفامدتلا# دنس 2178 طاح كح مالكلا نع نم ةكذتيف

 ةئامعبسلا لعب ةثلاثلا ةليللا تناكاملف

 زامعلاو راملاب قلعت  غابصلا ناديعسلا كلملا اهيا ينغلب لاق

 تعمتجات ةبحاص  ليلع يع لي امهنم لك راص و ابراضت و غابصلاب قلعت

 لمحم عم اي ةياكحلا ؟ىش يا رهنم دحاو لاقت * قئالخلا اههيلع

 لاك 04 رج هب مهث دحو 7 ركل ىكحا انا رامحلا هل لاق

 ىل لاق و هرذص قد ينأر املف *«رلعملادنع روكشم ينا نظا ينا

 اذه ىلع لمع ةهنال هنم يرامح بملطا رخالا اناو تام يما

 لمح“ رلعم يا ماكل فاق * ىلع يرامح ميضي نا لجال فذدنملا

 * هيف“ يذلاو ةغبضملا ىلع اهتكمأتسا كنال اهفرعت تنا زوجعلا هذه و

 * اهتنب و اهنبا و يه مويلا اذه يف يدنع تنكس امنا و اهفرعا ال لاقق

 * هلصا ام هل ليقف غابصلا ةدهع: يف رامحلا نا ىتمذ يف لدحاو لاقف

 غابصلاكأرامل آلا ةرامخ زوجعلا ىطعا و نأمطا“ ام رامعلا نال لاقف

 ملعم اي نحاو لاقف # ايف يذلاو ةةبصولا ىلع زوجعلا م أتسا

 اوشمت مث * ةرامحا هل ”يجأ كنا كيلع بجو كىدنع اهتنكس امل

 ع
 م ردظتنا هناف رجاثلا با اماو * ينأي مالك رهل و تيبلا نيدصاق 2 2

 اهل ”يِجَت نازوجعلا ثرظتنا اهناف ةيبصلا امآو * اهتنبب ”ىجت راف ةروديعلا

 تالمعلا ىبا عيشلا بيقن وه يزلابوذجملا اهنبا نم نّذأب

 'تتامىما نا:تناقف * كب جوزت ال نب تءاج ىتلا كما َنْيا يلاعت
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 200 تا را تس يس سيسي ن7 تن 7 ل ” اا حيي يس نع ا بج د نا 1مل بلا دو

 :ننبيسسدسوع >> هيج ةياا 0 بيسا ح7 0 07سم ميحد. .نللئا|تبببعبعه



 رامحلاو غابصلاورجاتلا نباو شبواشلاةأرما عمةباصنلا بنيز ما ةياكح ع[

 هذه لاقف « تالمحلاىبا يمشلا بيقن بوذجمل|ابهنبا تنا لهف

 اينابلا اعلا موفي يلع: عبس, ةيايميصن روجع هله نما .نيفراام
 ىب تداج و يلع تبصن ئرخالا اناو ةيبصلا هل تلاقف * رانيد فلالاو

 فرعأ امانا ةيبصلل لوقي رجاتلا با راصف * ينترعاو تالمعلا ابا روزال

 يجئاوح فرعا ام انآ لوقت ةيبضلاو * كنمالا رانيد فلالاو ىبايث

 ابمهيلع لخاد :غابصلاب اذاو * كما ىل رضحاف كنمالا ىتغيص و

 تكف امكما نيا يل الرق لاقف * ةنايرع ةيبصلاو انايرعرجاتلا نبا يارف

 ابل ير ا موي وجاعلا »نبا .ىكح و ايبهل مقروإ اجا جيمج ةيبصلا

 عايض ايراسمعلا لاقو سانلالامو يلام عايض اي غابصلا لاقف

 ةباصت زوجع هذه غابصلا لاقن * يرامح غابص اي ىنطعايرامح
 كيلغ ابيع نوكي' رجاتلا نبا لاقن « بابلا للفتا ىئتح' اوعلطا

 ةيبصلا ىسكو ةاسكف ه نيناي رع هنم جرخنو نمسبال كتيب لخدن نا

 اما و * رفسلا| نم اهجوز مودت عب ىتتأي مالك اهل و اهتيب اهحور و

 انب بهذا رجاتلا نبال لاق و ةغبصملا لفق هناف غامدلارما وت ناك ام

 رامعلا امهتبعص وهعم حارف * ىلاولل اهملسن و زوجعلا ىلع شتفنل

 مكربخ ”يش يا سان اي رهل لاقف * هيلا اوكشو ىلاولا تهب اولخد و

 اهيلع اوشتف و اوحور دلبلاىف زوجعركو رهل لاقف ©ئرج ام هل اركحف

 «رتأي مالك هل و اهيلع نوشتفي اورادف « ركل اهر رقا انإو اهوكسما و

 انا ىتنب اي بديز اهتنبل تلق اهناف ةلاتحملا ةليلد زوجعلا اماو

 اهل تلاقن كيملع فاخا ىما اي اهل تلاقف * افنصنم لمعا ناديرا

 بايث تسيل و تماقف * رانلاو ءاملا سنع صاع لوغفلا طقس لفغم انا

 ثرمف © هلمعت فصنمل لتت تعلط و رباكالا مادخ نم ةمداخ

 هيف تعمس و ليدانق هيف قلعم و شامت هيف شورغم قاقز ينسلع



 م9 رامدلاو غابصلاورجاتلا نباو شيواشلا ةأرما عم ةباصنلا بنز ما ةياكح

 زروط» سابلب دلو اهفتك يلع ةيراج تأر و * فرند رقذ و اهناغم
 يفو ٌيلوللاب للكم شوبرط هسأر ىلع و ةليمج بايث هيلع و ةضفلاب
 ثيبلا اذه ناكو * ةفيطق نم ةوابع هيلعو رهوجم بهذ. قوط .هتبقر
 ةبولطغم ركب تنب .اضيا هلو هنبا للولاو دا دغبب راجتلا رهنب ةاشل

 ءاسن ةلمج اهما كنع ناكو * موهلا كلذ يف اهك الما :ن ولمعي ضو

 ةيراجلا تدانف © نلولا اهعم طبشي لزنت وا هما حملطت املكف تاينغم و

 زوجان ا مث #4 سلجملا ضغني لتح هيبعال كديس يذخ اهل تلاق و

 ؟ىغ يا اهل تلاقن ةيراجلا فتك سلع دللولا تأر تلخد امل ةلئلد

 ادفنعت اهتنب ك الما لمعت تلاقن * حرفلا نم مويلا كتديس كنع

 كدلولا اله فذخا الإ فضنم انم :ةليلدا:(د !انهسفف ين تلانقف ىزاغملا

 مالكلا نع تتكسف حاسبصلا داز نهش كردا و ةيراجلا هذه .نم

 حا , ١ فقنس د تيس يسب يي سعير اا

 ةثامعبسلا لعب ةعبارلا ةليالا تذاك املف

 ةليلد اي اهسفنل تلاق امل زوجعلا ناديعشلاىليهلا اهيا ينغلب تلاق

 مويضف اي كلذ ىعب تلاق ةيراجلا هذه نم دلولا اذه فذخاالا فصنم امه

 تناكوراذيدلا لغم. رفصلا م ةريغص ةقرب اهييج نم تعلطا مث موشلا

 يلخداو رانيدلا اذه يزخ ةيراجلل زوجعلا تلاق مث * ةميشغ ةيراجلا

 موي و اهيلع -كلضف و كل تحرف ريخأاما اهل يلوق و كتديسل

 تلاقف * طوقنلاب طشاوملاىلع نمعني و اهتانب و ىف ”ىجت رض-عملا

 تلاقن * اهب قلعتي هما رظني امل انه يرديس و ىما اي .ةيراجلا

 #2 تاخدو ةتربلا ةيراجلا كثدخاف ىجنو لجوررت تح ىعم «يئاه

 ةغيصلا هتعلقف قاتز“ للا تحار و للولا ثدخا اهناف زوجعلا امها و
 ظك06ك 772:27: أأذأذذذآذآ]آذآذ]آذآذآذ] ذك ذ]ذآذآذ ذآ 0607و 1١



 ا رامعلاو غابصلاو رجاتلا نباو شبو اهلا ةأرما عمةباصنلا ب ديز ما ةياكح طعس

 نغم الا ةراطش ام ةليلد اي اهسفنل تلاق و * هيلع ىتلا بايغلاو

 هيلعجت و افصنم ىلمعت نا ابهنم هتذخا و ةيراجلا ىلع“ تبعلا ام

 تأرف :ةيجرهاوسجلا قوس ىلا تبهذ مث * دانيد فلاب "يش ىلع انهر
 ةراطشام اهسفنل تلاقف * ةغيص نأالم صفق هماردق و اغئاص ايدوهي

 رانيد. فلاب :ةغيض هنم يزخأت و يدوهيلا !ذه ىلع يلامعت نا آلا

 دلولا ىارق هتيعب ىدوهيلا رظنف © اهيلع ةدنع: انهر فلولا يطحت 5

 يف يا اهل لاقف * وه عبي ماو ةعيب عاب اذا ةراج لسدع# ناكو ريثك لام

 ةاش تنب كلولا اذنه تخا هل لاقف * معن اهل لاقف همسا نغ تلأس

 ةحا_تةدم يضو اهك الما اولمع موملا اذه يفو ةبوطخ» راجتلا رذني

 قاحو ابهذ رواسا جوز و ابهذ ليخ الخ نيجوزب انل تأف * ةغيصل

 هل تلاقو رانيد قلاب ايغ هنَم ىردخاف *رتاخو رجنخو ةصايحو يول

 ىتأ و هنوذخأي رهبديعب ي لاف ةرواشملا ىلع غاصملا اله قل انا

 نيديرت .ابمكرمالا .لاقف *# كدنع دكلولا اذه .لخ و هنمثب كيلا

 كتلعف يش يا اهتنب اهل تلاقف اهتيب تحار و ةغيصلا تذخاث

 ناسجتلا ردنب هاش. نبا تذخا.:افصنم . تبعل تلاقف * فصانملا نم

 * يدوهي نم اهت ذخاف رانيد فلاب ماعم يلع هتنظهرو تحر م * هتيرعا و

 اهناف ةيراجلا امإو *# كلبلاىف ىشمت نإ نيردقت ثيقب ام اهتنب اهل تلاقف

 كل تخرف و كيلع راستريخلا :ما :نا يتديساي تلاقواهت لوسل تاخد

 :ىنتطعاو كب قلعتي نا افوخ اهدنع هتيلخ اهل تلاقف ك ديس ىنياو

 هتذخاف كطوقن يذخ تاينغملا ةسيئرل تلاقف * تاينغملل اطوقن



 عربا  يدوهيلاوراجتلارذنب هاش ىبباعم ةباصنلا بنيز ما ةياكح

 ير ظنا ةرشاع اي يلزنا اهتديس اهل تلاقن *# رفصلا نف ةقرب هتلجتوف

 تيلقنا و تخرصف زوجعلا الو لكلول !دجت ف ةيراجلا تلزنف *# كَق ينم

 تكحف لبقا راجتلا ردنب هاشب اذاو * نزحب مهحرف لدبت و اههخو نلغ

 شتغد ردجات لكراص و هيلع شتفي عمطخ ىرج ام عيمج .هنجوز هل

 اناي رع هنبا ىأر ئتح شتفي راسجتلا ردنب هاش لزي مل و* قيرط نم

 هذاذ يدونهيلا اما و * هب هحرف ةدشل هبايث نع لات مل و ةوبا

 * ةفيلخلا كيفرصني هللالاق و هب قلعت هننا لخا رجاتلا ىار'امل

 ينم تذخ ازوجعلانا يدوهيلا لاقن يدوهي اي كلابام رجاقلا هل لاقف

 هلاءاهترطعا امو * يدنع نللولا !له تنضر و رانيد فلاب كتنبل ةغيص

 ينوكل الا اهتفمتثا امو © هتذخايذنلا ىلع انهريدنع للولا !ذه تكوت اهنال
 جامحت ال يتغب نا رجانتلا لاقف * فك للو. فاوللا اذه :نا فرعا

 ينوكردا لاق و يدوهيلا خ ومصق * كاولا بايث نيل رضحاف ةغيص ىلا

 رودوعلا ىلع نوشتفي نوراد رجاتلا باو غابصلاورامعلاب اذاو نوملسم اي

 اولاقف * لصح ام رهل امكسف امهقانخ ببس نع يدوهيلاو رجاتلا اولأسف

 تاي عن رنات عيمج امهلاوكح وامكليق انملع تبيصنو ةباصن زوج# ةله نا

 زوجحلا تعتو ناو # هادف بايغلاي دلو تيقلاماراجتلار نب هاش لاقف# اهعم

 ه* «تمذلسب تدحرفف همال هنبايراجتلا ر هئب ة8اش ةهجوتف # اهنم بايقغلا ىبملط

 هل اولاقف رقنا هزيل نيا م لاقو ةفلثلا لاس هناف يدوهيلا اماو

 نه مهل لاق رن * ركعم ينو فخ يهل لاقن * اهيلع شتفن نادي رن انا

 انعلط نا ايلف مهل لاف اهفرعا انا :رامتلا لاق اهنرعي نم مكيف

 حوري انم كلحاو لك نكل و *«انم برهتو اهدجن نا نكمي ال ءاوس

 نيزملا دوعسم جانصلا ناكد نلع انع اهتجا نوكي و قيزط نم



 يبرغملا نيزملا حم ةباصنلا بنيز ما ةياكح عا“ ا

 لكل لل نادل لفل افلا نؤأ قيل: نه. "نانا" لك ةجوغف ف ١ يبرغملا

 نامز كلا كليو اهل لاق و اهب قلعتف اهنرعن رامحلا اهأرف افصنم

 هل تلاقف هيتاه يرامح اهل لاق كربخ ام هل تلاقن *رمالااذه ئلغ

 لاقف * سانلا يئاوحألاو كرامح بلاظ تفا يينبا اي هللارتس ام رتسا

 كل ةتتعد وا كرامح و اريقف كتيأر انا هل تلاقف طقف يرامح بلاط

 ةفاطلب هل .لوقا و هيلا لصا ئتح اديعب فقف ىبرغملا نيزملادنع

 اهل لاقف تكب و ةديتلبق و ىبرغملل تمدتت و * ءايإا كيطعي نا

 افيعض ىاك فقاو يزلا يدلو رسظنا يدلو اي هل تلاقن © كلاب ام

 لوقي ماق ناف:ريمعلا نقي ناكو * هلقع واوهلا فبسفاف ىوهتسا و

 يل لاقف * يرامح لوقي ىشم ناو يرامح لوقي دعت نا و يرامح

 نيس رض علتقالا هبيطي الو هلقع يف لتخا هنا ءامكعلانم ريكح

 كرامح هل لقو هدان و رانيدلا اذه فن نيترم هغادصا يف ئوكي و

 هفك يف ةرامح هنيطعال ىنمزلي ماعلا موص ىبرغملا لاقن * يدنع
 * ىنيرامسم محا حر امهنم دحاول لاقف ةيعئانص نانثا ةدنع ناكو

 نأ لاق ةراج اخ ملف: اهليبس .لاح: نا تغار: زوجيعلاو رامحلائدان مث

 هنااا جلل تزييف و ملحن لاببفت .نيكمص ايا«. يدع كرامج

 عقوذهمكل ىبرغملاب اذاو ةملظم ةءاق يف هب لخدو ؟فخا مث * كفكي ف

 هاوكو نهسرض هلملقيبرغملا ماق و © هيلجر و هيدي اوطبر و ةوبحسف

 تلمع ”يش يال :يبرغم اي لاق و ماقف © هكرت ث نييك هيغدص يلع

 كنال لقعلا ل تخم كنا ىنتربخا .كما نا هل لاقف © رمالا اذه يعم

 يرامح لوقت تدعت ناو يرامح لوقت تمق ناو ضيرم:تناو تيوض

 هللا نمىقلت هل لاقت * كدي يف كرامح |ذهو يرامج لوقت تيشم ناو

 تلاق ام عيمج "هل ىكحو يلتلق كمانا هل ناقن *يسارضا كعيلقت بيسب



 عبس  زجاتلا نباورامحلاو غابصلل ةناصنلا بهي ما عيب ةياكح

 يلاولا ةجوز دنع نيزملاو يدوهيلاو

 نامص اختي يبارغملاو وه رامعلا به ذ و اهيلع نكني هللا اقف
 تناكوأيش اهيف لجي رل هتاكد ىلا يبرغملا مجراملف“ «ناك للا كرت و

 هند يف ام .عيمج تذخا راملاو وه يبرغملا حار نيح زوذعلا
 نيؤملا امازو#»: بلغم ام و اهل متو ام” عيمجنا اقل تكغنزو ةهتببلا تلطارأو

 هل لاقف * كما ىلرضحا هل لاقو رامحلاب ىلعت ةيلاخ هناكد ىأر اهل هناف

 * يرامح تذخاورمثك نان :ليولع . تببضن ”ةباصق يضامنا و. يما يهام

 اقلعتم ىبرغملا: اوأرف نولبقم رجاتلا ئبا و يذوهيلاو غابصللب اذاو

 يك رامجاي كل ىرجام هلاولاقن * هغادصا يف ايوكمرامحلا و رامعااب

 هله نا هلاولاقخ * هتضق نكح يبرغملا كلذكو ىئرجام ! عيمج مهل

 رهعم حارو هناكد لغقف * عدو ام هلاوكحو انيلع تبصن  ةباصن زوجع

 ىلاولا لاقت * كنم الا انلاموانلاح فرعن ام يلاولل اولاقو ىلاولا تهب. نلا

 نكلو * اهفرعاان ارامحلا لاقف اهفرعي نم انيك له د ليلاىف زئاجع مكو

 مهئارو يقابلا و يبلاولا عابتاب رناخجلا جرف كعابتا 76 ةرشع انطعا

 عابتا ووش اهضبقف ةلبقم ةليلد زوجحلاب اذإ و * عيمجلاب اب. وافسللا اوادانو

 جرد لتح رصقلا كابش تحف اوفق وف يلاولا ىلا اهباوخار و: يلاولا

 55 ينلاؤلا عم رش رهس ةرثك نم اوم ان يلاولا عاَبتا نا. رث * يلاولا

 مسهنم تلسناف * كلذك هواقفر و رامعلا .مانف ةمئان اهسفن زوجعلا

 نيا اهل تلاقو ميرجلا ةديسدي تلبقف يلاولا ريرح ىلا تلخدو

 قيترلا عيبي ىجوز نا تلاقف *.نيبلطت يش يا رئان تباقف يلاولا

 مهلصفف ىلاولا ينلباقف *« رناسم وهو مهعيبا كيلامم ةسمخ يناطع اف

 نئجافاق كيلا ؛ىلا مهيلص وان ىل لاقو قيل نيتثامو رانيد فلاب ينم

 [يسإلا مالكلا نع تتكسف حابصلا داز رهش كرداو ركب
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 رجاتلا نباوزامحلاو غابصلل ةباصتلابةيز ما عيب ةيلكح ع”
 ىلاولا ةج هز دخع ىنيزملاو يدوهيلاو

 .ةئامعبسلا لعب ةسماخلا ةليللا تن املف

 يلاولا ميرخ ثعملط امل زوجعلا ناديعسلا كلملا اهيا ىنغلب تللاق

 رانيد فلا ةدنع يلاولا ناكو #* تثيبأا مهيلصو ا يل لاق يلرانيد

 نم تعمس املق * كيلامم اهب يرتشن ىتح اهيظفحا هتجوزل لاق و

 فيلامملا نياو تلاقف. * كلذ اهجوز نم تقفحت مالحلا اذه زوجعأ

 «هيف ثنايقلا رصقلا كابش تحت نومئان ره يتديساي زوجعلا تلاق

 «كيلامملا سبل: اسبال ىبرغملا تأرف -كابشلا نم  ةليسلا تلطق

 نسا: لولمم لك ءالؤش يلاولا ةجوز تناقن * قيلحلا كيلامملا

 * رايد فل الا زوجعلا تطعاو .قودنصلا كتعتففن رانيد فلا نم

 «زم كللخأن و مونلا نم يلاولا موقي تح يريس 2-5 تلاقاو

 ةاقلا تحت كلرانيد ةئام مهنم يتديساي اهل تلاقن * رانيد يتكأملا

 ىت> كدنع يل اهيظفحا ىرخالا ةثاملاو اهتبرغ يتلا تابرغلا

 رو 4: اهتعلطف رسلا باب نم ينيعملطا يتديشإي فبالاج رب * رضحا

 ثتعبو:# ىلاولا ةوز ىنم رانيد فلالا اذه تدذخإ و اغدنم تبعل

  رجاتلا نباو نيزملاو غاسبصلاو فقر طيش اون زاك هيجل جل ةسيخاا

 * ينفر عيهناف رامحلا نم رضا ىلمفام يتنباي نكلو © .كيلامم مهتلعجو

 * ةرجلا ملست ةرم لك امف © تلعف ام يفكي يدعتا يما اي اهل تلاقف

 ةسمخلاب كل تحرف هتجوز هل تلاق مونلا نم ماق امل هناف ىلاولا اما



 ع8:  رجاتلا نياوزاهعلاو غابصللا ةباصنلا بنيز ما. عيب ةياكح

 هل تراقف كيلامم يبا اهل لاقف «زوجعلا نم رهتي رتشإا نيذلا كيلامم

 # بصانم باجصا كلثم نوريصي هللا ءاش نا ينم ركنت 'يش يال.

 تلاقف كلذ لاق نم كيلامم تيرتشا ام, يسار ةويح و. امل.لاقف

 مهقح اهيطعت كنا اسهتدعا وو اهنم رىهتلصف. يتلا .ةل ال للا زويجعلا

 معن هل تلق لاملا اهتيطعا لهو اهل لاقن * اهل نيتئامو رانيد فلا

 يو خا بما ور افلدلا ..دربت ليك عيلح ليلا فس كيلا ديالا اناو

 » نيم ىلقم 9 لاِقف 0 ناو راينا دي + --

 اولاقن * رانيد فلاب زوجعلا نم ره انيرتشا نيذلا كيلامم ةعمغلا

 زوجعلا اوكسما نيذلا ةسمخلا ءالوه الا انيأر الو: كيلامم: فانهام

 تقاذف ميرا اخ 171 تراشفا! اهنا م * :اذلك انمئق اهيلع اوضبق و

 مكدنع زوجعلا مهب ثءاج .نيفلا ةسمخلا, له, لوقت هب راجلا

 نو
 ىلإ .ركبع.اب ركتبجاض زوجهعلا نا يهل لاقت * بكنم الا اهجثا وحب فرعن ام

 اوقي ةسمخلاو, ففضنم بكا اذه نإ هللا و. يلاولا لاقف * رعن انلقف

 كاي او ندنو عابنالنارحا نحن هللا نم لحب ام اولاقن *رانيد فلاب
 انا نكلو 1

 رممالاب اذاو كلذ مضاهنهبف *« رانيد يتئامب لجحاو لك بارغلل ركعيبا

 هل تكحو يوما 9 0 ةوفمساإب نم واح قبييرطل ار أرش نمسح نمسح

 تعنارالا تيمبلا قيرط زوجعلا فرعام مها لاقف * ةفيلخلل

 م 2ع ا يئاوح فرعا الو د يكذب 20

 * نرواظم متنا مهلا لاقف ىرجام عيمج هل اوكحت مكربخام ةسيشأا لل



 قا ا ترم لاقت وهدي يفع يال هل لاو يلاولل تفقفإاو
 رهتغاَبو زاديد,فلالا يلام تزذخا ئتح ةدمغلا ءالوه الا يتيب

 َّنا مث * ىوغللا ةذه يف انليكو تنا ىنسح ريما اي اولاقت زيزحلل

 *« يلع زوجعلا: نامضو يدنع فكتأرما رئاوح نسح ريمالا لاق يلاولا

 ةرشع انعم لسرا اهفرعن نحن رهلك ارلاقن ركتم اهفرعي نم نكلو

 زاكلا مهل لاقف * نيم لقم ةرشع مل اهكتشمن ىنحعذو نيم للقم

 نم ةلبقم ةليلد زوجحلاب اذاو * قزز ىنويعب اهفرعا يناف .ينوعبتا

 يلاولا اع اًملف * يلاولا تيب ىلا اهباوراسو اهوضبق رعب اذاو قاقز

 ناجتشلل  لاقف * تيار الو ىنخا ال تلاتق سانلا رئاوح نيا لاق

 ةفاغخم [(هبوسا الو اهذخأ ال انا ناجسلا لاقدغل كذنع اهمبحا

 زوجعلا نخاو ىلاولا بكرف * اهب امزام اناريصاو افصنم لمعت نا

 هرماو يلع اهملا ىدانو ةلجدلا ”ىط اش ىلا مهب :جرخو ةعامجلاو

 ةرشع اهيلع ظفحتساو ةركبلا يف يلع اشملا اهبحسف اهرعش نم اهبلصب

 للع مونلا بلغو مالظلا لبقا نا ىلا هتيبل يلاولا هجوتو * سانلا نم

 هلل كمعلا ةقيفرل لوقي الجر عمس يودب لجرب اذاو * نمظف احملا

 ةيبالز تيدلغتو دادغب يف هل لاقف ةبيغلا هذه ىنيا ةمالمدلا- ىلع

 ةيب الز اهيف لكآو دادغب ىلوخد نم دبال يودبلا لاقف * لسعب

 وهوراس و هناصح بكرف دادلغب لخدال و اه ام ةرمع ناكو لل سعب

 لسعي ةيبالز الا لكآ ام برعلا ةمخو نيز اهلكا ةيبالزلا هسفنل لوقي

 م. | ملا مالكلا نع تتكسف حابصلا داز رهش كردا و
0 َ 

 ةثامعيسلا لعب ةسداسلا ةليللا تناك ايلف

 داراو هناصح بكر امل يوذبلا ناديعسلا كلملا اهيا ينغلب ثنلاق



 عاما يو دبلا عم ةباصنلا بنيز ما ةياكح ْ

 برعلا ةمذو ندز ةيبالرزلا لكا هسفغفل لوقي وهو راس دادغب لوخد

 «ةءىوسف ةليلد بلصم كنع لصو نا ىلا لسعب ةيبالز "الا لكآ ال انا

 « ثذا "يف 5 اهل لاق و اهيلع لبق اف مالكلا اه هسفنل لوقي وشه و

 كراج اذق هللا نا اهل لاقف * برغلا يف اي كن رج "يف اثا"ةل 'تلاَقَ

 تقفقوف ةيبالزلا' ىلقي تاير وَذَع ىل هل تلاقف © كبل تبطام كلو
 ركاسلل يناكتشاف * ةيب الزلا ىلع ىتقزب تعقوف تقزيف ايف” هنط يرتشا

 ركنا تمكح لاقو يبلصب مكاعلا رماف

 ناو اهولحف :اهتلكا ناف * ةبولصم يهو اغايا اهنومعطتو لسعب ةيبالز

 يودبلا لاقف © ولعلا لبقثتام ىسفن اناو ةبولصم اهولخأ اهلكأت مل

 لسعلاب ةيبال زلا لكا لجال الا عمجتلا نم تقج ام برغلا َةَمْدَو

 قلعتي يذلا الا :اهلكأي ام ذه هل تلاقن * كنع اًضوع' اهلكآ اناو

 هتعلق ام: لعب اهعضوم هتطبرو اهل ةليعلا هيلع تقلطن اف *: ىعضوم

 لاطرا ةرشع اهل هر سمح

 هتم امعب تهمعت و هبايث تمبل اهنا مث * هيلع تناك ىتلا بايغلا

 كناقف لاخلا“ 1لنه ام 'اهتخب اهل تلاقف * اهتنبل ثحار و هناصح تبكرو

 نم ناك ام !اذه يودبلا عم اهلءةوام اهل تكحو ينوبلص اهل

 رهنم لخآ و احصامل هناف نيظفاحملارما نم 'ناكام اما و #* اهرما

 ليلو لاتو هنيع رهنم كحاو مقرف علطدق راهنلا ارازو* تعاون لي

 له ةليلب لكأن ام 4 ته دستلراار ناتو ئوانبلا ابو

 يودب اي“ هل لاقت يودب لجر اذه اولاقف *.لقعلاب  ةيبالزلا رترضخا
 ابصَع لسعلاب ةيبالؤلا لكأتام اهتككف انالاقن *اهكف نمو ةليلد نيا

 هيلع تبعلف اهلاحإ لضاح يودلبلا نا اوفرعذ « اهلبقت م اهسنن نال

 هبتك ام يف وتسن تح رمتسن وأ برن له مهضعبل ارلاق و * اًفضنم
 * رهيلع تبصت ىنيذلا ةعامجلا هعم و لبقم ناولاب اذاو *«انيلع هللا

 و
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 يو ديلا عم ةباصنلا بنيز ما ةياكح ! عمم

 ةليلب لعأن ام يودبلا .ىلاقف ةليلد اوكف اوموق نيمدقملل ىلاولا لاقف

 فارق بلصملا ىلا هنيع يلاولا عفرف * لسعلاب ةيبالزلا ,ةرضحا لش

 * يديساي نامالا اولاقفاذه ام نيمدقملل لاقف * زوجعلا لدب ايودب

 اذلق و سسعلا ىف كعم انرهبس انك نحن اولاقف ىرجام ىل اوكحا مهل لاقف

 نمب نحنو ابولصم ىودبلا !له.اني ًارانوحص املف * انسعنو ةبولصم ةليلد

 قلعتف يودبلا اولحت « يكيلخ هللا ناماو ةباصن هله ىان اي لاقف كيدي

 يبايث و يناصح فرعا امانا. ةفيلخلا كيفرصني هملا لاقو ىلاولاب قودبلا

 هل لاق و يلاولا يبجعتف هتصق يولبلا هل ىكحت يلاولا هلاسف * كنم الا

 نرخ ع ايديا لاقف ٍةباصن اهناربخ يلع ام هل لاقف * اهتملاح "يف يال

 تراصنو.,ىيلإ اهءانملس انناف# نلاو ان كتم .الإنانجئاوج فرعن ام

 قيرطلارش, نسحب ناكفب * ةفيلخلا, ناويدولا كاياو نجتو كت دهع يف

 نوبوتي مج .وءريبولبتم ةسمخلاو يودبلاو يلاولاب اذار ناريدلا عملط
53 ١ 00 5 0 

 "لدي فكحاو لك مولع مكملظ نم هذيلا لاقف نإ نومولظم اننا

 تبصن اهنا نينموملاريما اي لاق يلاولا لىتح * هيلع ىرج 057 ىكح و

 لاقف * رارحا مهنا عم راند فلاب يا ءالوه يمل تثعاب و لع

 زوجهعلاب كتمزلا يلاولل لاقو * يدنع ركل مدع ام عيمج ةفيلخلا
 بلصملايف اهتقلع ام دعب كلذي مزتلاال لاق و هتوط يلالا ضفنف

 تدرلنجا و |ععضوم يف هدقالع و اهصملخ لوخح يودبلا !له ليلعب تبعلي

 اهب مزلا هل لاقن فككريغ نم اهيب مزلا ىله ةفيلخلا لاقف * هبايث و هناصد

 فندللا كلبمحالو رائيد فلا ريهش لير قف هل ناف فننلأ :لممحا

 *« رانيد ةثامب رمش لك يف لدجاو لكل نوعبرا و دحا و عابتالا نم

 ةسمخلازجح .ةفيلغلا نا مث * يلع اهنامض لاقن زوجعلا روض كتمزلا



 -' لقا

 معرس » ه2- امجو فن. للاد محا :مم.ةباصنلا سديز ةياكد

 نع تدهكتف حاس بصلا ةاز روش تكرداو ةللانع يوكلبلاو

 ان. شه ىلا مجاكشعت تقمع 20010001 مالعلا

 ةئامعبسل ا لعب ةعباسلا ةليللا تناك املف
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 فندلاد محا مزلا امل ةفيلخلا ناديعسلا كلملا اهنا ينغلب تلاق

 وه لزن مث * نيصرولاوتما اي يلع اهئاهسك: ل لاق زوجعلا راضحاب

 زئاجع رك ون اهايا انضبق نوكي فيك رهضعبل اولاقف ةعاقلاىلا هعابقا و

 فندلا دمحال لمجلا فتك يلع هل لاقي رهنم دحاو لاقف * كلبلا ىف

 ريظع ر ما ناموش نسح لش و ناموش :نسح نوروادثت "يش هيا: ليلع
 ؟له يف نفل . رظعالا مسالا و ينلقتست فيك .يلع اي ىسح لاقف

 لخأي ب يق لك بابش اي فندلا لمحا لاقن * .انابضغ ماق و ةرولا

 فتك م يبهىق * ةليلد  ليلع اوشتفيل ةراح ىلا مصب هجوتي و ةرشع

 اولاقو 6 ةراح نلا ةعامج لك هجوتو 5 ىلكوك ديكو ةرشعب لمجلا

 قاقزلاىف ةينالغلا .ةراحلاىف انعامتجا نوكي مهتارتفا و مههجوت لبق

 ةليل للا ىلع ضيقلاب مزتلا فنكدلاد محا. نا .لكلبلاىف عاشف * ينالغلا

 فذدلاد محا ىلع يبعلت ةرطاش تنكنا يمااي بنيز تلاقف * ةلاتحملا

 تلاقف ناموش نسح نم الافاخا ام انا ىتتنب اي تناقف *.هتعامج و

 تاق مث * نيعبرا و .بحاولابايث كل 553 5 ئصوصقم ةزلنياو ةيقلا

 * ىنيبابب ةعاق هلراطع دحاو ىلع تلبتاو تعقربت و هل دب تسبل رو

 فىتعاق ناولح رايندلا !انه فخ هل تلاقتوارانيد هتطعاو هيلع تملسف

 اشرف تلذخا تحارو ميتافملا اهاطعاف راهنلارخآ ىلا اهينطعا و

 ماعط ةرغس ناومل لك يف تطح و ةعاقلا تشرف.و زامحلا واملخ . نلع
 - يلا فتك يلعب اذا و هجولا ةنوشكم بابلاىلع تفقو و * مادمو



 هتمامجو فن للاى محا عم ةباصنلا بنيز هداكح مخ ع٠

 يش يااهل: لاقن اهبحن جيله ةيبص اهأرذ * :لي تابقف نولبقمهتعامجو

 انا: ىلببال لاتف فندلادمحا مدقملا تفا له تلاقف * نيبلطت

 نوبهذت ىيا مهل تالاقف * لمجلا فنك يلع يمسا و هتعامج نم

 سان لا قلل قنلخلا ةباصن ررجعا اع: شتفن نورئاد“ نحن .لاقف

 يبا نا تلاقف كناشامو تنا نم كل و *اهيلع ضبقن نا اندارم و

 ة دلبلا هده. تدجف اريقك الام يل فلخو تامف لصوملاىف ارامخ نأك

 فكيم-# ام يل اولاقف ينيم># نم سادلا تلأسو * ماكحلانم افوخ

 مهل تلاقف هب نيمتحت موهلا هتعامج اهل لاتف * فنذلا لمحا الا

 اواك اف رهتلخدا اهوباجا املف © وام هي ةميعلب ئرطاطل زو لوتاطمر

 لاضه#و رولا مهتعلق و رهتجتبف بلا مهل تطح و اوركس و
 ةليلذد ناع شتفي فنلداادمدا نرادف * 5 تامع رهيف تلمع“ اف

 تلبقف ةيبصلاى لع لبقا نا" ىلا ادحا هعابتا نم يح ملف

 محن اهل لاقف .فندلادمجا مدقملا تنا هل تلاقن © اهبحف اهأرف هدب

 يل فاذخو :تامو ارامخ ناك يباو لصوملا نم ةبيرغ تلاق © تنا نمو

 * ةرامجلا ةذه ىتدتفف * ماكدأا نم افوخ انه ىلا هب تمئجو اريثكالام

 يزلاو كتيامح يف نوكا نا يدارم و انوناق يلع يلاولا لعجأ
 كب ابحرموأيش هيطعتال فندلا فمحا لاقف * هب لوا تنا يلاولا :ذخأي

 برش و لكاو لخلف * يماعط لك و يرط اخربج فكصقا هل تلاقف

 مسيمجلا تلمح و  هبايث تذخا و هتجنبف ركسلا نم بلقناف امادم

 * تخارو لمجلا فتك ايلع تظقياو رامدلا رامح و يودبلا سرف ىلع
 نيينبم ةعامجلاو فندلادمحا ىار و * انايزرع هسفن ىَأَر قافا املف

 فندلا محا لاقف ايارعرهسفنا اوأر اوقافا املف * ينملا لضب رهظتي اف

 انتداطضاف  اهداطصنل اهيلع شتفن-نورثاد نين بابش اي لاحلا !ذه ام



 معرع| .اهماو ةباصتلا بنيز مم ناموش ىنسح ٌةياكح

 لخدت ىتح ردبصن نكل و انيف ناموش نسح ةحرن أي *ةرشاعلا' هله

 امئممف ةعامجلا نيا بيهقتلل لاق ناموش ى كبح ناكو 6 حورذو --

 نسح نشناق ايارع شو اولبقا لق مهب اذا و رهنع هل أسي وه

 . هيض يي دمه عدحا فص خمستشعد جد 0
 "يا س66 صه ص وللا ا

 رادسالا ىف ماوقالا ني ابكو 1ائرغب نوهبتشم نسانلاو

 6 0 5 -- هرم

 يراردو ضمارغ م ودخلا نم و لِهاَجمَو ملام لارا 8 و

 زوجعب انرهعت اولاقف مكارع 5 مكيلع بيلا نول مهل لاق مهأر املف

 تلعفام رغن ناموش نسح لاقن * ةسدلس انارع الو اهيلع شتفن

 اولاقن * زوجعلا فرعاو اهفرعا لاقف نسحاي اهفرعت تناله اولاقتف ركب

 كتوط ضففنا فنداي ناموش 'لاقف .* ف للا لثَع لوقت 0 يا هل

 يقي 'ئش أل كلل لاق نان" اهب لهعتي نو ةفيلخلا لوقيف همانث

 انسه ىنمزلا ناف ناموش ندسح اهب مزلاو اهفرعا ام انا 'لقف اهيلع

 اولبقف ةفيلخلا ناويد ىلا اوعلط اود”| املف * اونابو اهضبقا اناف

 هللاقن هتوط ضفنف * دمحا مدقماي زوجعلا نيآ ةفيلخلا لاق * ضرالا

 * اهتنب و ىه اهفرعي هناف نام وش اهب مزلاو اهفرعا اس اذا لاقف يأ يال

 نكلو ساتثلا 2 يفاعمط بعالملا ةله تلمع ام اهنا لاقو

 يتأي وهو لتقلا نم ناموش اهيف عفشف * اهيبا بتار لغم اهتنبلو

 افيلغا نمانلا يئاوح ثداعا نا يدادجا ةويحو ةغيلخلا لاقت اهب

 نينمؤملا ريما 8 نامالا ينطعا ناموش لاقن * هتعافش يف ىو ىنامالا

 حارو ناموش لزخف د نام الا ليبدنم ةأطعأو فكتعءافش 0 يضف هل لاقف

 نيا اهل لاقف # بنيز اهتنب هتبو اجأ اهيلع حاصف ةليلد" ثيب" ىلا

 يي 1

 31 داوتستاا -  سحرا جب وسم مدس تح سس حس ييسر و“ هج همه سمسا . لسا 902:

 هس يس ناس يس حالا

 ا ا الا دبا ع الا يي للا
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 اهتنبلوةلاتعملا ةليلدلا لجالايصنم ةفيلخلا ءاطعا ةياكح 2 عاع#

 بهذتو ساسنلا مئاوح: 'يجن اهل ىلوق اهل لاقف قوف تناقف كما

 تناك ناف نام الا ليدنمب اهل تكجدقو * ةفيلخلا لباقتل يعم

 نإ ةمرحملا تقملعو ةليلد تلزذف * اههسفنإلا مولتال فورعملاب ىجت ال

 يودبلا سرفو رامعلا رامح ىلع سانيا يئاوح هتطعءاو اهتبتر

 مسالا تلاقف © هتعامج بايثو ير سيبك بايث يقب ناموش اهل لاقف

 ماقن * ناموشاي كر يج يف انا تلاقف مدلا ةعطن يق اهيمربرما اهأ

 لاقف * نامالا اهتيطعا تناوفعلا هل لاقو ةفيلخلا يداي | ىلبقو ناموش :

 يموسأ تلاف * كيسا ام روجع اي ىلاعت فتماركا يف نو ةفيلخلا

 لاق مث *«ةلاتحملا ةليادب تبقلف ةلاتحمو ةلانحالا تن ام قات ةليلد

 تلعف ام انا تلاقن انبولق تبعتا و فصانولا ةله تامع يش يال اهل

 فصانمب تعمس ىنكل و سانلا عاتم يف عمطلا ٍبصقب فصانملا ةذه

 تاقف * ناموش نسح فصانمو دادغب يف اهبعل يتلا فترلاد محا

 ولمجلا ماقف © رهيبلا سانلا يئاوح تثددررتو امهلثم لمعءائرخالا انا

 كرداو نييك يغادصا يف يناوكو يمارضا عملقذ يبرقملا نيزملايلع
2 000 

 ا 0 د أآ هس ةفيسنيملا مالكلا نع تةكسف حايصلا داز ره

 ةئامعبسلا لعب ةنماثلا ةليللا تناكاملف

 . نيزيملا ىلع تطلم ئتح يرامح لخا اهافك ام!اهناق اهتيب و ىنتب



 ممعم  اهتنبلو ةلاتحملا ةليل ىلا لجال ابصنم ةفيلخلا ءاطعا ةياكح

 رامحال ةفياغلارما : نييك ىغا فصا يف يناوك و يضارضا عدلقف

 اوعْدف * كتغبضم مع لزنا لاق ورانيد ةثامب غابصلل و زانيذ ةثامب

 مارح لاق و هنادح و هجئاوح :يودبلا لخا و الزن و ةغيلخلل

 ”ىش هل ناك نم لكو * لسعلاب ةين الزلا لكأ و دادغب لوخد يلع

 تلاقف ةليلد اي خوف يضمت ةفيلخلا لاق و را اوضغنا و ةلخا

 لئاسولا ا تيبر اناو دكا عج اخنلا لع كك ن نع ناك ىبا نا

 دارت و يجوز قاس _قحعتما يدارمو دادغب. مكقم ناك يج وزو

 هل تلاق مث هاتدارا امب ةفيلخلا امهل مير ما يتنب

 اناخ لمع لق ةفيلشلا ناكر * ناخلا ةباوب .نوكا نا كيلع :ىنمتا

 دبع قوعبرا ناسعلاب" اكردتم“ ناك و زاجتلا هتف نكسيل ر اودا ةثلغب
 نيح ةيناميلسلا 0 نم م4 ءاج ةغيلخلا ناك و * ابلك نوعبرا و

 ماعطلا عطب خابط دبع ناكلاىف ناكو * اقاوطإ بالكلل لمع و هلزع

 كيلع بتك ١ 'ةليلد اي ةفيلتخللا لاقف * رجالا بالكلا رعطب و جيبغلل

 ىنكلو *رعن تلاقف هب ةبلاطم ينوكت "يش هنم عاض نا و ناخغلا كرد

 حوسطس هل رصقلان اف ناخلا باب ىئلع يدنلا رصقلاىف يتنب نكسا

 اهتنب تلوخاو كلب اهل رماف * مسولائف' الا مامحلا ةيبرق مصيإ الو

 نيعبرالا تملست و * ناخلا باب سلع يللارصقلا ىف اهجثاوح عيمج

 ةلدب نييعبرالاتقلع اهئاف بنيز اماو * لئاسرلا لمعت يتلا اريط

 ةليلد لعد ةفيلكلا ناكو * ىصقلا ىف اهدنع فنللاد محا ةلدب و

 لسم تلعج و * اهتعاطاب رهاصوا و ادبع نيعبرالا ىلع ةسيئر ةلاتحملا

 هيرل ناويدلا علطت موي لك تراض و نانغلا باب فلخ «اهدوعق

 ناويللا م لزنت ري * دالبلل ةتاطب لاغرا ىلا ةفيلخلا يات

 لخد اًداف *  ناخلا نوسرعي نوفتا و !دبمه نوعبرالاو راهنلارخآ الا

 رس ا وجع فسح د ل وال ان حل تيم

 0 اا د 0-- ا د 292 292 2925201221 داللا

 57707777 ا



 ء اقسلا عم يرصملا قبيدزلا يلع ةياكح معرع رع

 ىرج ام |ذه © ليللاب ناخلا 'سردت نا لجال. بالكل قلطت ليللا

 قبيزلاى لع رما نم ناك ام اما و *« دادغب ةنيدمين ةلامحملا ةليلدلل

 يراصملا :حالض . ىمسي .لجر ىمز يفّوصمب , اراياش , ناك .هناف يرصملا
 يرصملا حالص عابتا ناك و *« اعبات نوعبرا هل ناكوردم ناويد مىقم

 هيلع نوسشتفيف ' اهيف عقد هنا نونظيو * يلع رطاشلل لئاكم نوممعي

 قيبيزلاب ةوبقل كلذ لجا نمف قبيزلا برعي امك بره لق هذو لبيوت

 نيب ةعءاق ف مايالا نم اموي اهيل ناك ىلع رطاشلان ا مث * يرصملا

 نيباع :انعاق ةعاسقلا بيقذ: ةأرف ةردص قاض و هبلق ضبقناف هعابتا

 هنافرصم -يف ةقش قشف كردص قاض نا :يريبكاي كلام هل لاقت * هجولا

 نوال اجار خنإ روز زمان :» .اهتاوسا يف... تيشم» اذا . يبهلا , ينع لوزي
 لييفيما ةشقنلا لاقت ةرامخ لنئلع روف * امه و امغ دادزاف رصم يف

 رامخ اي. لاقف *: قلخلا نم فوفص ةعيس ةرامخلا ىف ىارف لخدفركساو

 هل نييديشا رو هيدي وب ةغبط يف رامخلا هيذجاف يدمي الا :لعتأ امانا

 راصضو ةرامخأ | نم عملط 00 ولا نع باغ :لتح برشف .#* مادملا

 ريدمخاإلا بردلاىلا..لصو .ئتح اهعراوش يف ارئاس.لزيرل رب * رصم يف
 ءاقس الجر ىارف تغتلاف * هل ةبيه. سانلا نم همارلق قيرطلا تاخو

 ةييباز .ىزفالا «باره . ام :نضوعص] اي قيرطلاىف لوقد. و زوكلاب ىقسي

 ا ل لاكت)# بيملإلا نيلصلاى ف نيلجل .هلور يبيح نمالا لاصو الو

 ه+بكو: هضخ, و زوكلا ىف لطف زوكلا ةاطعا و ءاقسلا هيلا رظنف. ينقسا

 مهفعرزت هرجولل وب ءالمن ينقسا هل لاقف برشت اماءاقسلاهل لاقت * ضرالا ىلع

 حجورا برشت ام تنك نا<«ل لاقف فكلذك ةرم ثلاث و ضرالا يف ةكاو

 دقسا "هل لاقف
 اج

 انيإ

 كي معنا هل لاق آل هد ىلةتساو هيبلا رظن ماقسلاب اذاو ارانيد هاطيعإت

 * برشو هنم. :لخاف ةايا ةاطعاو زوكلا ًاةامف



 2 8 ييويظ

 ممرعم ءاقسلا عمت هين قيبزلا يلع ةداكح

 عايسلا ناز رهن برقا و نييعأ مرقرامك موق. راغس مالغ اي كب رعنا

 20 ملا مالكلا نع كثتاكسف

 ةثامعبسلا لعب ةعساتلا ةليللا تناك امآذ

 ازانيد ءاقسلاىطعا امل ىلع : رطاشلا ناديعسلا كلملا اهيا ينغلب تلاق

 رابك موق راغص كب معنا كب معنا: هل لاق و هب 'لقتسا زو هيلا رظن

 يمض و ءاقشلا فيِب المحن للغ ضبفو يلع رطاشلا ضهنف نيرخأ موق

 ن باب يملا نيله: هيف: ليقامك: انمغم ارجنخ هيلع

 00 6 #سث| مدع ا سل 1 6.5

 ؟ينيلاد يي يي سادس : 0 ا ا

 قلما ل م انلبآأ ا عم قلخلا ى

 ةنلث غأبب اهتهف الغ نا كتيرق ناف لوقعمب ينمملك مش اي هل لاقف

 * ءاملا نم لطر رادقم ضرالا ىلع امهتقلق ناذللا نازوكلاو مهارد

 * ئب لقتست "ىش يالو:بهنلان م ارانيد كتيطعا اناف هل لاق رعف هل لاق

 مسجشا تهأر هل لاقف ىنم مركا وا ينم مجشثإ ادحا 0 لهف

 عاج اينرلاىلع امدلت ءاسنلا ت.دادام . هناف * كزذنم مركاو كنم

 هل لاقن * ينم مرك او ينم عجشا تيار يذلا نم هل لاقن * ميركالو
 ةسسلا خيش ناك ىببا نا كلذو * بجعلا م ةعقاو يل قا .ملعا

 انك دو الغب و لامج ةسمخ يل فلذحو تاهف رصم يف ةبرشلاب

 علطا انإ ىسفذ يف تلقف * تام ىبنغتسا !ذاو بي نكلو اتيبو

 تعج نأ .ْئ هيفذ يف دج لو حيمج» ىغج عاض ا

 يا هلا 5 !|عه ىتهجوتف * رهلاوما ىلع .ضانلا  ينسبتحت .رصمب ىلا



« 

 ء اقسلا عم يرصملا قبيزلا يلع ةياكح مه رغد

 كلاأنغ مث * دادغب لا تلخ نم تهجوتو بلح سلا تكلدو ليتح

 *« ةعئافلا» هل تأرقو تلخدق هيلع ينولدف داذغبب نيقاقسلا عش ص

 يناطعاو اناكد يل ىلخاف # يلئرجام عيمج هل تيكعف يلاح نع ينلأسف

 اناس ب للاال ق كايلا م حطو هلللطتفاو ىلع تنيرشتو ةنعو يرق

 يف ليد ينمزع هذال هيلع برغا ئتحأيش لكأ مل يل لاقف برشيل زوكلا

 له سيسخلا نبا اي هل تلقف * هيدي نيب نيتلقب ين ءاجو مويلا !فذه
 كلذ دعب و ايش لكأ ئتح ماقس اي حرف هيلع ينيقست ىتح ايف ينقمعطا

 لاتستكلا !نذه ىلع ثرصف كقزري هللا لاق يناثلل تمجف * ىنقسا

 داهغب 'نئلا تثج ام ينتيلاي تاقف# ايش لحا ينطعي ملو رهظلا تقو ىلا

 ارجنم .اميظع ايكوم تبأرف رهتعبتف يرجلاىف نوعرسي سانب انا اذا
 تلقف * دالوبلاو كبللاو سئارملاو دودشلاو يقوطلاب صلو نمنثا نينا
 هل تلقف * فنللادمحا مدقملا كوم  لاقف» نم“ بكوض |!نه“دخاؤل

 وبلا كرد هيلعو دادغب مدقمو ناويدلا ملقم لاقف. هتبتر ”ىش يا

 هعابتا نم لحاو لكل و رانيد فلا رهش لك ين ةنيلخلاىلع هل و
 نولزان ره و رانيد فلا هلفم هل ناموش ىنسح و * رانيد ةثام

 ينقسا لاعت لاقن ينأر فندلا كّمداب اذاو مهتعاق ىلا ناويذلا نم

 ثلاث كلذك ةرم يناث و * هبكو هضغف ةايا هتيطعاو زوكلا تالمف

 هل :تلقف تنا نيا نم ءاقس اي يل لاق.و كلغم ةفشز برش ةرم

 ةذه نيلا كعيجم تبس امو اهلها و ردم“ هللايح لاقف * رصم نم

 ىنيدلا نم ناب رش و نويدم ينا هتمهفاو ىتتصق هل تيكعف # ةنيدملا

 اودصقا هءابتال لاق و ويناند ةسمخ يناطعا مث * كيابحرم لاقف ةليعلاو

 2 اي يل لاق و *«ارانيد لحاو لك يناطعاف هيلا اونسحا و .هللاهج و

 رهيلع ددرتا ثرصف #* انتيقسا املك كلذ انيلع كل دادغب يف ثمد ام

 نك



 مع رع ن دادغب نلا يرصملا قبيزلا يملع حاور كد اكح

 هتبستك ١ يذلا تيصحا مايا لعب مث 9 سانلا نم ريغلا ىنيتاي راص و

 دالبلاى لا ك”حاور راص يسفن يه تاقف » رانيد فلا هتلجوف مهنم

 نيس ايس ل لسيما نيله هتدشناو رفسلاهير|

 سهو < 6.

 ِح ايرلا ىلع ِر وصقل ٍناينب'" ضرا لك بي يرسقلا تاماقا
 موا سمس 2 - 6 اني 508

 5 - اورااىلع بيرغلا مزع للا ةامب ام مده جيرلا بوبش

 * يلايع نلا خرا نا يدارمو رصم ىلا ةهجوتم ةلفاقلا نا هل تملقو

 خخ اي ةناما كعم لسرذ نا انضرغ لاتو «رانيد ةثامو ةلغب يناطعاف

 حاسبصلا داز رهش فكرداو زيعف هل تاقف رصم لها فرعت تنإ لهف

 مع ا سال هلل ةسييصسس ا 1 - - مصحخصسسس٠م
. 

 حاسم سس

 ةئامعبسلا لعب ةرشاعلا ةليالا تناكاملف

 فندلا :ىمحا١ نأ. لاق امل ءاقسلا ناديعسلا تلملا اهيا ىنغلب تلاق

 لهف ةناما كعم لسرن نا انضرغ لاقو * رانيد ةلام و ةلغب يناطعا

 باتكلا اذه لخ لاقفن معف هل تلقف ءاقسلا لاق * رصم لشا ىضرعت تنا

 كيلع ملسي كرسيبك هل لق و يرصملا قبيزلايلع ىلا هلصوا.و

 تلخد لوتح ترئاسو نتاتىكلاهنم تدرلخاف #* ةنياخلاك يع نكالاوبق و

 لوا ماو ءاقس تلمع مث * يلع يذلا مهتيطعاف نويدلا بايرا ينأرفرصم

 خيش اي هل لاقف * يرصملا .قبيزلا يلع ةيئاقإنرمإ مل ينال باتكلا

 مدقملا نايبص لوا يرصملا قبيزلا يلع اناف انيعرق و اسفذ بط

 هيف ىأر ةأرتو هحتف املف * هايا هاطعاف باتكلا تاهن * فندلاد محا

 :يبلا نيله
 ن'



 دادغت ىلا يرصملا ىبدزلا يملع حاور ةياكح عا

 جايرلا عميس قروو ىلع طي نيرا بدلا تس

 ود اول وازع محرم
 يلع ةدال وا ربكأ ىلا فندلا ىدوحا مدقملا نم مالسلاف فعبو

 نييدلا حالص كى دصقت :ينا هب كملعن يزلاو » يرصملا قبيزلا
 هن ايجض يقتعاطا ةويحلاب هتنقد لتح فصانم هعم ثبعل و يرصملا

 يف دادغب ةنيلم ملقم تيلوتو نئوكلا فتك ىلع رهتلمج نمو

 دهعلا ىعأزت “تنك ناقربلا كرد يلع بوتكمو * ةفيلخلا ”ناويد

 دانت يف افصتم ”بعلت "كى داعل يزنغ: تآفأ كنيبو ْئِيِب يذلا

 كلرمعي و ةَياَرِح و ةيكقاشج خللا يع اةنيلخعلا 717 كيري

 ىلع ةطخاو ةلبق باتكلا أرق املف * مالسلاو مارملا وه انه ةغاق

 لخدو ةعاقلا ىلا هجرت ,رث * ةراشي ريناند ةرشع ماقسلا ىطعاو هسأر

 ناكأم ملق مث * ركضعمب مكيص وا مهل لاقو ربغلاب مهملعاو هنايبص لىلع

 دوغ نم 'قارؤم اهي ةبلع لخاو اشوب رطو ا كش سبل هيلع

 بيقنلاهل لاقف * هضعب يف ىشعم وهو اع ارذ نورشع و ةعبرا هلوطانقلا

 كيل لسرا ماشلا .ىلا تلصو اذا هل ناقف © غرفدق نزخملاو رفاسقا

 رالف رف اوذاشم ايكو :ىنلخ + هليبط لالا واو 'ركيفكي اه
 01 ا نووعلاو رهو دمك ”انلهعت ناك“ .ارخناف + نوحي“ الز رافت
 نيلاغبملا لوقي رهو انيماش الجر ةمدقم ىأر و *« :ضرالا ىلع راجتلا

 نسحب ال هسفن يف يلع لاقف * ةومتشو ةوجسف يندغاسي ركنم دحاو

 راسو هيلا مدقتف |سيلم درمايلع ناكو © مدقملا :!ذه ممالا يرغس

 اديَح و كبار يّعاَي هل لاقن ه بالطت ”يش ياهل لاقو هب بحرف هيلع

 * كن ولعاسي ادم دعاس َّت ىش يالو الغبي 00-5 ١ كتلمحو



 .ع و ”+.فاذغب ىلا يرضملا قبيزلا يلع جاوز ةياكح

 دحاو لكل تعضوو امهتيسك و نيدلو تيرتكا دق يدلو اي لاقت
 نبا ىلا و هل لاقف * ابرهو ةكئاخلا ىلا نان غاب علميا يتئثام هبيج يف

 اوراسو :لونمحلا اولمحن * كدعاسا انا هل لاقف بلح نئلا لاق نوبهذت

 ىلعب ىماشلا مدقملا جزقف * راسو هتلغب راجتلا ردنب ةاش. تكر و

 مودلا تقو ءاجن * اوبرش و اولكاو اولزدف ليللا لبقا نا ىلا هةشعو

 ابيرق :مدقملا مانن © اوُنان هسنن لعجو ضرالا ىمللع هبنج ىلع طحن

 بلقناف رجاتلا ناويص .باب ىلع ىل_عقو هناكم نم يلع ماقف ةنم

 هسفن ىف لاقف © هدجي ىلف هنضح يف ايلع نذخأي ناداراو مدقملا

 * هزجحا ةليللا هذه ريغيفو لوا انا نكلو ؟ذخاف !دحا و فعإو هلعل

 برق نا ل نيلا.وانيجاتلا ناويص :باب ىلع.:لزي مل هناف يله .اماو

 لاقن ءلجو مدقملا ظقيتسا املف * مدقملا لنع دقرو ءاجيف:نجفلا

 هعداخ/ لزي ماو * حوريو ينكرتي تنك نبيا هل تلق نا, هسفن يف

 نساك عبس ةباغلا كلت يف و ةباغ اهيف ةراغم. ىلع .اولبقا :نا ىلا

 ةعرقلا هيلع تجرخ نم لكف © مهنيب ةعرقلا نولمعي ةلفاق رمت اهلكو
 «راجتلاردنب هاش ىلع الا جر“ ملف ةعرقلا اولمعف عبسلا لإ هنومري

 © ةلفاقلا نم هلخأي يذلا رظتني قيرطلا رهيلع .عطق:عبسلاب اذاو

 بيذ» هللا مدقملل لاقو © ديرلت .برك ين راجتلا رهنب هاش .زاصف

 يدالوا يطعت نا يتوم دعب كتصو نكلو كترسغسو تبعك
 لاقن * ةصقلاب ةوربخاف ةياكحلا هذه ببس ام ىلع رطاشلا .لاقن .يلومح

 ىلامدقملا حارف * هلتقب ركل م١ درا اناف ربلا امق. نيم نوبرهت 'ئهيالو

 راجتلا :ةيقب لاقو رانيد ا 00 + لهت نا لاقف ةربخا و رجاتلا

 نم ةىلع هيلع نابف ملشملا علخو يلع ماقف * هيطعن كلذك ن عنو

 جارصو عبسلا يا درغنا و هبلول كرفو دالوب طيرش لخاف دالوب

0 



 دادغب يف يرصملا قبيزا| يلع لوضو ةياك> 2

 هينيع نيب فيسلاب يرصملا يلع هبرضف عبسلا هيلع مج + هيلع

 فخت ال مدقملل لاقو © هنورظني راجتلاو مدقملاو نيفصن همسقف

 هنضتها و رجاتلا ماقن فكيبص تثيقب انا يللؤ اي هل لاقف * يمعاي

 نيرشع ةاطعا رجات لكو .* رانيد فل الا ةاطعاو هينيع نيب هلبتو

 ىلا نيدماع اوحمصا و .اوتاب و رجاتلا دنع لاملا عيمج-طع»ف ارانيد

 يودب لجر هيف اذاو بالكلا يداووداسأللا ةباغىلا اولصوف * دادغُب

 نيب نم سانغلا تلوف رهيلع علطف ةليبق هعم قيرطلا عطاق صاع

 سب ال وهو مهم هيلع لبقا ديم اذاو يلام عاض رجاتلا ناقن هرسيافا

 * اهضعب يف هلقع بكرو قارزملا علطاو لجالج نكالم ا|داج

 ينزراب يودبلل لاقو هبكرو يودبلا ليخ نم اناصح ساتخاو

 برضو لج الجلا نم يودبلا سرف تلفجف لجالجلا زهو ممرلاب

 هموق ةرظنف * هغامد. ىمرف هتبتر ىلع هبرضو ةرسكف يوذملا قارزم
 نييراش اول وو رهم زهف هيلع لامو ربكا هللا لاقف يلع ىلع اوقبطناف

 ىتح اوراس وراسجتلا هيلع رعناو ممر يلع يودبلا غامد عفر مش
 هاطعاف رجاقلا .ىنم لاملا ىلع رطاشلا بلطف * دادغب ىلا اولصاو

 يتعاق نع لأسا رسم حورت امل هل لاقو مدقملا ىلا هملسف هايا

 ةنيدملا .لخد مبصاو يلع تاب رث * ةعاقلا بيقنل املا طعاو

 ما اهيلع لىحا هلدي ملف فندلا دمحا ةعاق نع لأسر اهيذ قشو

 مهيف و نومعلي | دالوا ىارف ضغنلا ةحاس نلا لصو تح ىشمت

 مهراغص نم الا رهرابخا ذخأت ال يلع لاقف طيقللا لمحا .ئمسي ىإو

 دالو الا ىلع حاصو ةوالح .هنم ىرتشاف ايناولح ىارف ىلع تفتلاف

 يا يلغل لاقو وه مدت رث © هنع دالو الا درط طيقللا 99 اذاو

 ماسنملا ىف هتيارف تامو فلو يعم ناك انأ هل لاقف * بلطت "يش



 عدا دالدغب يففندلا د محاد نع يرضملا قبي زلا يلع لوصو ةياكح

 فمحا ىطعاو ةعطقدلو لك) يطعا ناذيراف اهتيرتشاف .ةوالح نللعن

 ام انا خر هل لاقف * اهباقصال ارانيد اهيف ىنأرف اهرظنف ةعطق طيقالا

 رطاشالا ىركلا نخأي ام ييدلو اي هل لاقن * ينع لأساو ةفحاف يذنغ

 محا ةعاق .ىلع شتفنا كلبلا ىف ترد انا © رطاشالا ىركلا طغ؛الو

 نئلع قنلدتو كل اركرانيدلا اذهو * دحا اهيلع ىنلدب ملف فنشلا

 يرجت تناو كمازق يرجا حورا انا هل لاقف * فندلا لمحا ةعاق

 عبفييماواق. ةزساج ىنلجوا نق لخأف ةعاقلا ىلع لبقا نا نئلا ىئارو

 خا نا'نلا ةءارو يلع ىرجو لولا يرجف * اهفرعتف بابلا ىلع

 داز رهش كردا و اهفرعف ةعاقلا باب ىلع اهامرو هلجرب ةوصحلا

 حبس حس سهلا مالكلا نع تتكسف حابصلا

 ةئامعبسل | لعب رشع ةيداحا ةليللا تناك املف

 مادق ىرجامل طيقللا لمحا نا ىدسيعسلا ىلملا اهيا ىنغلب تناق

 قىكذ فىنال مارك الا له اتست 7 هل لاقف * ردقد مف راغيدلا هنم

 ةنيلخلا دنع امدقم ثلمع نا هللا ءاش ناو. * ةعاجشلاو لقعلا لم اك

 لبتا هناف يرصملا قبيزلا يلع اماو * كلولا حارف ينايبص نم كلعجآ

 بابلا متفا بيقن اي فندلا فمحا لاقف * بابلا قرطو ةعاقلا ىلع

 دمحا ىئلغ لخدو بابلا هل نبل يرصملا قبيؤلا يلع ةقرط *:علش

 نا مث ن نوعبرالا هيلع قلما قانعلاب هلب اقو «يللع مالو فئندىلا

 امدقم ةفيلخلا ىنالو امل نا هل لاق و ةلح هسبلا فندلا نهحا

 ردص يف ةوسلجا رث * ةلحلا هذه كل تيقباف ينايبص اسك ةدنغ

 اوركسو اوبرشف- بارشلا و اولك اف ماعطلا اورضحاو مهيب سلجملا



 دادغب يف فندلا محا كنغع يرضولا قبي زلا يلع لوصو ةياكح مع م “ب

 ىشت نا كايا يرصمولا :يلعل  ففندلا دمحا لاق مث * 'حابصلا ىلا

 لهف ”يه-يال هل :لاقن * ةعاقلا ةذه يف امااج رمتسا لب دادغب يف

 يدلو اي هل ناقف * جرفتا نا لجال الا تعج ام انا سبعن ال تمبج

 راظف اهيفو ةفالغلا لحم .دادغب هذه رصم لغم دادغب نا بسحت ال

 ىلع :ماقاف © ضرالاىف .لقبلا تبني امك ةراطشلا اهيف تبنت و ريثك

 كيرقتا .ناديرا يردملاي لعل .فنللاد محا لاقف * مايا ةغاث ةعاقلا ىف

 ناوالا نووي نئتح هل لاقن *  ةيكماج لل: يرنكي نا لجبال ةفيلعلا نوم

 مايالا م اموي. ةعاقلاىف !بعاق ناك ايلع نا مث * هليمس كرتف

 حرشني دادغب .يف قش قش رت هسفن] لاقف * ةردص قاض و هيلق ضبقناف

 قودسلا طسو يف يأرف قاقز ىلا قاقز. نم راس و ج رخف كردص
 ادبع ىيعيراب اذاو * هيدي لسغي علطو هيف ىدغتو لخلف اناك د

 ةليلد لكلازخأو * نينثا نينثا كيرالا ديلتاو دالوبلا تاطيرشلاب

 ةضيبوابهنلاب :ةيلطم ةدوح .اهسأر سلع و ةلغب قرف ةبكار ةلاتحملا

 ةعئار ناويدلا م ةلزان ةليلد تناكو * كلذ بسانب امو ةيدرز و دالوب نم.

 هبشي هتأرف هيف تلمأ-5 يرصملا قبيزلا ىلع تأر املف * ناخلاىلا

 طيزبتعبو , ىشؤي: او: ةدابع هيلع و هصرهو ا يف فندلا لمحا

 * هيلع دهذت الو هل دهشت هيلع ةحئال ةءاجشلاو كلذ وحنو دالوب نم

 لمرلا تبرضف لمردخ' ترضحاو بنيز اهتنبب تعمتجاو ناخلاىلا تراسف
 اهتنب بعس و اهدعس لنلع بلاغ ةدعس و يرءعملاى لع همسا اهل علطف

 « تختلا اذه تبرض نيح كل رهظ "يش يا ىئما اي اهل تلاقن # بيز

 عمسي نأ ةنئاخ و فندلاد محا هبشي اباغ مويلا تيار انا تلاقف

 انعم بعلي و ناخلا لخديف * هنايبصو فندلادمحا تيرعا كنا

 لزان هنا نظاو .* نيمعيرالا رأث و ةريبك زأث صاخ# نا لجال اغصيم



 معمم ةباصنلا بنيز عم يرصملا قبيزلا ئملع ةياكح

 كنا -نيطاد انه ”ليش يلانابني و اهتنب امل (تلاقت «.فتدلا فتحا ةعاقزن يف
 * للبيلاىف قشن تجرخو اهدنع ام رخنا ةلدب تمبل رث * هباسح تبسح

 عمستو فلح' و لنعوت يه و اهيف نوقشعتي اوراص سانلا اه املف

 البقم: يرصملا .ايلع تأر ىتح قوس ىلا قوس نم تراس و عابس و
 اهل لاقف * رظنلا لشا ييح# هللا تلاقو تتفتلاو اهفتكب هتمحازف اهيلع

 اهل لاقف * كلثم يذلا رودتغلل تلاقث تنا نمل كلكش نسحا ام

 كدنع وا يدنع اهل لاقن * ةجوزتم .تلاقن ةبزاع وا ةجوزتم تنا له

 اذه يف الا تجرخ ام يرمع و رجات يجوز و رات كنب اانا تلاقف

 ل ثيقل امف لكآ نا ثدراو اماعط تخبط ينا الا كاذ امو موهلا

 ثكصقت نا نكمي لهن يبلق يف كتبح# تعتو كتيبار امل و * اسغن

 تشم و بجنلف يعد نف اهل لاق * .ةمقل يدنع لكأت و* يبلق ربح

 ا هفلخ شام وه و.هسفذ يف لاق مث © قاقز ىلا قاقز نم اهعبتو

 * ايئاخ هللا ءدر هتبرغ يف ئنز نم درولتو بيرغ تناو لعفت فيك
 80ر8 نبعبلا و زانيدلا اذه ينخ لاق مث © فطلب كنه اهعفدا نكلو

 عم حورت نا الا نكمي ام مظعالا رو هل تلاقن # اذه ريغ

 راد.باب :تلصو نا ىلا اهعبتف * فكيفاصاو .تيبلا لا تتولا !له يف

 اهل لاقف ةبضلا هزه متفا هل تلاقف * ةقلغم ةبضلاو ةيلاع .ةباوب اهيلع

 حاتفم ريغب ةبض رتف 'نه لك اهل لاقف عاض هل تلاقن * اهداتفم نياو

 انه دفإ اىّتح ايش فرعا ام انا و ةيبدأت ركاجلا ىلع و امرجم نوكي

 *« ةرسح فلا هتبقعا ةرظن اهرظنق اههج نعزازالا تفشكف * حاتفم الب

 ا هتستفت نئسوم ما ءامسا اهيلع تأآرقو ةبضلا ىلع اهرازا تمبسا م

 اهنا مثبن# دالوبلا نم ةعاسإو افويس تار اهعبتف * تلخدو حاتفم الب

 « كيلع هللا ةردق ام فوتسا ةسفنل لاقف ةعم تدعت و رازالا تعلخ



 هباصنلا بنيز عم يرصملا قبيزلا يلع ةياكح عدا

 اهدخ :نيلع ٠_هفك تغضوف اهدخ نم ةليق لخأ يل اهيلع لام مث

 الكاك مادم و ماغط ةرغس تزضحاو * ليللاىف الا ءافص ام هل تلاقو
 * اههلمغف هيدي نلع هل تبكو رثبلا نم قيربالا تألم تماقو ابرشو
 ىجوز نا تلاقرو اهردص لئلع تقد اهب اذا و كلذك امه اهنيبق

 واجن هتسبلف زانيد ةثامسمخ لولع نوضهرم تق اي نم مقاخ ةلدنع ناك

 نكلو رئبلاىف رتاخلا طقس ولدلا تيلدا املف * ةعمشب هتقيضف اعساو

 اهل لاقن * هب يجال رّئبلا لؤناو رعتا لئتح بابلا ةهج نلا كفقلا

 طبرو هبايث ملقف * انا الا لزني امف دوجوم انا و يلْؤَنَت نا يلع بيع

 هل تاتو # اريزغ ةيق ءاملا ناكو رئثبلا ىف هتلداو ةبلسلاىف ةسفؤذ

 هنسفذ اكفف لزتا و كسفن كف نكل و ينم كثرضصق نق ةبلسلا نا

 ىه اماو * رثبلا رارق لصحال ماو تاماق هيف سطغ و ءاملاىف لزتو

 داز رهش كردا و اهما ىلا تحارو هبايث تزخا و اهرازا تسبل اهناف

 حافتةيدطم مهي سسملا مالكلا نع تتكسن حايصلا

 ةئامعبسلا دعب رشع ةيناثلا ةليللا تناك املف

 تسبل رعبلا:ئف لزن امل يرصملا ايلع ناذيعسلا كلملا اهيا ينغلب تلاق

 ىلع تيرع ادق اهل تلاقو اهما ئلا تحار وهبايث تذخاو اهرازابنيز

 *« صلخ نا تاهيهوراذلا بحان نسح ريمالا رثب يف هتعقو او يرصملا
 * ناويذلا ىف ابئاغ اهتقو ىف ناك هناف راذلا بحاص نسح ريمالا اماو

 ةبضلا تقلغا ام "يش يال سياسلل لاقف احوتفم هتيب ىار لبقا املف

 لق ىتيب نا يسّر روحا لاقف * يديب اهتقلغا ينا يليساي لاقف

 لج ملف تيبلا ىف تفلتو ىنسح ريمالا لخد رث * يمارح هلخد

 ولدلا_سياسلا ذخاف ًاضوتا ئتح قيربالا الما. سياسلل لاقن * ادحا



 مود اهماو بذيز يلع يرصملا قبيزلا يلع ةلي> ةياكح

 ناموش محي ىبلعتي ةلياد 3

 ىف ادعاق ايش نيلزف ويلا يف لطف اليقث ةدجو هيدحس انملف * :الداو ش

 تيرفع يل عملط لق يديساي لاقو ئدانو * اهناث رثبلا ىف ةاقلاق لطسلا

 نورقي ءاهقف ةعبرا تاه حر ىنسح ريمالا هل لاقف * رثبلا نم

 مهل لاق ءاهقفلا رضحإ امملن * فرصني ئتح هيلع نآرتلا

 الزنا و. شياسلا و لكيعلا ءاج مث * تيرفعلا اذه ىلع اًورقاو ركبلا

 نتج ربص و ول كلا ىف هسفن ًابخو هب ىلعت يرصملا يلعباذإوولدلا

 نوشطلياو راصف «ءاهقفلا نيب كعقو ول لإ نم بئرزو مهنمابيرت راص

 لاقن « امسنا ام الغ نسح ريمالا رف تيرفع تيرفع نولوقيو رهضعب
 هل لاقن * رعبلا ىف كلوؤن ببسام هل لاقن ال لاقف يمارح تنا له هل

 ينب ذجو تسطغف ةلجدلا رح يف لستغ ال تلزنف تملتحاو تون انا

 ا!فذهب اوطاتحا

 قدصلا لق هل لاقف *« رعبلا اذه نم تجرخ نتح ضرالا تعت-ءاملا

 فلا يجلوتف . يدق. .بؤغب :تيبلا نما. هجرخاف هل لرجام .خيمج عل يلجأ
 دادغب نا كل تلق اما لاقف * هل مقو ام هل ىكحو فندلا دمحا ةعاق

 مسالا قى لمجلا فتك ىلع لاقف * لاجرلا يملع بعلت  ءاسن اهيف

 # ةيبص كيرعتو رصم نايتف سيئر نوكت فيك .ينربخت نا ملبع الا

 هل لاق رث اهريغ ةلدب فندلا نمحا ةاسكف # مدنو للود هلم

 تنيز «له هل لاقف * ال لاقف ةيبصلا فرعت تنا لله ناموش نسج

 ىلع اي اهتكبش يفت عقو لهف ةفيلخلا ناخ ةباوب ةلاتسملا ةليلدلا تنبي

 لاقت © هنايبص عيمج باهثو كريبكب ايث تدخاةله نا لعاب هلناقفو» عناق

 هل لاقف اهب جوزتا نا يدارملاقن كدارم'يش ياو هل لاقن مليلح رام اله

 ناموش اي اهجاوز يف يتليح امو هل لاقن * اهنع كاد رن لس تاهيش
 يتيأر تح يشمت و يفك نم برشت تنك نا كبابحرم لاقف



 ”اهماو بنيز ىلع يرصملا قبيؤلا يلع ةليح ةياكح د
 نام وش نسح مولعتب ةليلد

 هبايث عاقف كبايث علتايلع اي هل لاقف رعن هل لاقن * اهنم كد ارم كتغلي

 كبعلا لفم:راصف *' هب هنهدو ثفزلا' لغم ايش هيف يلغو ارزق دخاو

 بايث هسبلا و رمحا 556 هلوبكو هيدخاو هيتفش 7 الا

 ديدوتلا: ئن-نا هل لاقو * مادمو بابك ةرفس :كنع رضحاأو مادخ

 ةمدللا ا قوسلا نم جاتح# الو ههيبش ترص تناو اهتابط ادبغ

 هل لقو هيلع ملسو ديبعلا مالكب هملكو فطلب هيلا هدوتن: «راضلا و

 'يتبقر يف و لؤغشم انا لل لوقيف * ةظوبلا ىف كب تعمتجا ام نامز

 مخظارو ءاشعلا يف اطامس و ءالغلا ىف اطامس مهل جبطا !ديع ىنوعبرا

 ابابك لكأن لاعت هل لق ين © تجيز اهتنبل ةرغسو ةليلدل .ةرفسو بالكل

 يذلا نع هلأسا 3 © هركساو ةعاقلا ةاياو لخداو ةظوب برشنذرو

 نحر جيطملا حاتفغم  نعو بالكلا لكا نع و وق نول رك هخبطي

 لاح يف همتكي ام ميمجب ربخ# ناركسلا نال * كربخد هتاف راركلا حاتغم

 كاس و يف نوكاكسلاذخو * هبايث شبلاو هجنب كلذ لعبو ةودص

 لخدا مث «راضغلاو رسللا رتشاو قوسلا ىلا بهذا و راضغلا فطقم لخ و

 هب لخداو ماعطلا فخ و هفرغا مث «ريبطلا خبطا ور اركلا ف عبطملا

 بالكلا ينبت لوتح مايغطلا ىف ينبلا طحو * ناخلا ىف ةليلد ىلغ

 * هنم بايثلا عيمج) تثاو ردقلا علطا ىث * بنيز اهةنبو ةليلدو كيبعلاو

 يتلا اريط نيعبرالاب فكعم يدين بنيزإ جوتن ١١ ىدارم ناك ناو

 نامز هل لاقو هيلع ملسف خابطلا دبعلا ىأرف علطف .* لئاسرلا لمحت

 تيل كيبعلل جمجطلاب لوغشم انا لاقف * ةظوبلا يف ككباتعمتجا ام

 ةسمخ موي لك لاقف وه نول رك ٍديبطلا نع هلأسو ةركساو :ذخاف
 مهد

 انول سدا 2 اوبلطو ءاشعلا َئَف ناولا ةسوذخ و ءاذخلا ىف ناولا



 د اهماوةسذيز اع ريوصملا ىبيزلا نيلخ:ةليقتياياكح
 ننامونف نسح ريلغتي ةليلد ِ

 "يش ياو لاقن * نامرلا بح عيبطوشو اعباس انولو ةدرزلا وش و اس داس

 يدوا اهدعبو بغي ز ىلا ةرفس يدوا لاقن * اهلمعت يتلا ةرفسلا لاح

 يالا لاو بالكلا ىشغا مهدعب و ديبعلا ىشعاو ةلياذل ةرغس

 هلأسي ناريداسقملا هتسنإو قطر هيفكي ام لقاو * رسللا نم هتنافك

 قوسلا حازاو. فطقملا لخا نوه اهسبل و هبايث هعلق رث * ميتاغملا نع
 حابملا مالكلا نع تتكسف حابصلا داز رهش كرداو راضغلاو رسللا لخلاف

 ةئامعبسلا لعب رشع ةثلاثلا ةليللا تناك املف

 نب امل 'يرضملا: قبيزلا :ايلع ناديعسلا ىلملا اهيا ىنغلب تنلاق

 «راضخلا فقطقم فخا و هماز> يف اهطخو 7 !اذخا عابطلا دبعلا

 نيعبرالا ىرو * جراخلاو لخااللا دقتنت ةلدعاق ةلياد ىارف ناخلا

 سيئر اي عجرا هل تلاقف هتفرع ةليلد هتاراملف * هبلق لووقف عيللسم |كبص

 يفوشو ىرصملا يلغ.تفتلاف * ناخلا ىف افصنم يلع ىلوعتا ةيمارحلا

 اذام هل تلاقف * ةباوب أي نيلوقتام اهل لاقو ةليلد ىلا دبعلا ةروص

 دبع يااهل لاقف * هتجناواهتلتق ل هف هيف تلعف'ْىشياو حابطلا د بعلاب تعنص

 يرصملا قبيزلا يلع تنا بذكت تلاقف * يريغ خابط دبع كانش لهف خابط

 *مدخا تيقب ام انا ةدوسوا ةضيب ةيرصملا له ةباوبايديبعلاةغلباهل لاقف

 ركمع ىباوه ام .!نه ةليلد تلاقف * انمعىبا اي كل ام ديبعلا ناقف

 !نلنه اولاقف * هلتت وا ركمع نبا يس هنأكو يرصملا قبيزلا يلع اله

 و لبس ناو ام تلاقف * حابطلا هللادعس انوع ىبا

 بنك

 )مدهصسس طهسلسيجحسمم - حجيج

 سمح
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 ادهش اخبرت



 اهماو بديز ىلع يرصملا قببؤاا يلع ةليح ةياكح عم

 ناموش شستج مهلعتب ةليلد

 31 هتكح و هءارذ غب تكنضظىلف ناهىلب كءاجو رابتخالا ناهد يدفع نأ

 مهل تلاقف #* ءادغلا انل لمعيلح ورب هياذ لكيبعلا لاقف داوسلا مدلل

 فرعيو سما ,ةلهلاهنم سبلط يش يا فرعي ركِمَع نبا وش ناك:نا

 ةليل ةوبلطام نع و ناولالا نع ةرلأسف © موي لك يف اهجبطي .نول مك

 كيبعلا لاقفاهلثم ءاشعلاىف و * نامرلابح وهو عباس نولو ةدرز وهو

 ركمع ىبا وهف راركل كلا او خبطملا فرع ناف #* هعم اولحدارول تلاقف قدص

 طقلافقي حابطلا لخدي اًملكف اطق ىبر رقحانطلا ناكو # ةولتقاف الاو

 لك اييلفاس نفلحالاو[١ .ةنامك ا: نيلع : طنب مث خبطملا باب نلع

 طقلانا ظداف * عبطملا ىلا همارق ىرجك ةةامرف هناتكا للع طن طقلا ارو

 مطملا باب لع الا فتقو ام

 لخاف راركلا هنا ب هوياجوواو طقلا ىرجن 4 6

 هيلع احاستفم ىارف مبتاغملا لخاف *

 يي يتفف رار كلا حاتفم هفا فرعف ناهدلارثا هيلع احاتغم ىارو ريتاج

 فرع الو راركلاو بط )| فرع ام ابيرغ ناكول ةليلد اي فيبعلا لاقف

 هللا دعس انمع ىبا ا|نلف امناو.* سيتاغملا نمب نم ناكم لك جاتفم

 طحو لزف مث اهرصق ْىف بايغلاعيمج يارف 0 تنيز نلا ةرقس علظو

 كلذك ءاشعلا يف و * بالكلا رعطا و كيبعلا يدغ و ةليل دل ةرس

 ه نا مث * يشعلاو ةادغلاىف سمغب الا لفقي الو ميتفي ال بابلا ناكوب

 انقلطاو نجروملا ليبعلا ثرهس نق ناكس اي ناخلا ىف ىداناو ماق ايلع



 601  اهماو بنيز ىلع يرصملا :قبيزلا يلع ةليح ةياكيإ
 يلطوب عراب ءاعتب ةلياد

 بالكلاءاشع رخآ ىلع ناكو هسفئالا مولي الف ملط نم لكو بالكلا

 ديبعلا عيمج يتنبلا)و تام هتلكا املف اهيلا هملق مث * يضلاهيف طظطحاوو

 نسح ةأرق © ةعاقلاىلا لو نا ىلا راس و َجرخت و:.ناغلا عتف و

 رث .* ةركشف ناكام حيمج - هل ىكحت تلعف "يش يا هل .لاقف ناموش

 .ضيبأ داعف «لبي «لسغ و ابشع هل لاغ و هيأيبذ حزن و ماق دب ينأ

 * ينبلانم هظقيا و 4 ايث هسبلاو فبعلاىلا حار و نك امك

 ةليلدلا رما نم ناك ام اماو * يرضملا قبيزلا ياعرمعا نم ناكام !لم

 حال ام دنع هتقبط نمج رخو ناكسلا نمرجات لجر اهيلع لزن هناف هلاتحملا

 ىلا لزنف * ةتيم بالكلا وةجنجمديبعلا واحوتفم  ناخغلا بابئأرف رجفلا

 اهيف ةينغس اهسار كنع ىارو ةترو اهتبتر يفو ةحنبم اهأرف ةليلد

 نيا تلاق تقافا املف #* تقاف اف هليلد ريخ انم ىلع: اهظعف ينببا كدض

 كتيارو ا>ودتفم ناخلا باب تيأرف تلزذ انا رجاتلا اهل اقف. انا

 ةاقرولا تزذخاف ةتيم اهتيأرف بالكلا اماو * ديبعلا كلذكو ةونبم

 فك ايبعلا توهشف ننال يلع الا لمعلا اذه لمع ام اهيف تأزف

 ايلع نا تلق 56 تلاقو هاما ذه اومتكأ ديبعلل تلاق نت

 ناكو * هعم تلعف ام ريظن يف لمعلا اذه لمع دقو هرأث ىلخي ام

 ءاقبا !له ىلع رصتقا هكتكلاو !له ريغ ايش كعب لعفب ٠ نا ارداق

 ةوتفلا .نفابل اغبعلخب هليل نا مث * انتيب ةبحملل الط رود نيون

 كنعاق ثددقو اهتبقو يف ةمرحعملا تاطبرو ءاسنلا سابل تسبلو

 كا ا 77-7755505” ا يااا



 اههاو بندز ىلع يرصملا قبيزلا يملع ةليح ةياكح ع٠

 لئاشرلا قاس 5 بايثل اب ةيئاعبا . ل فنما نمح 24 د

 ةتد هله فندلا فمحا لاقف بابلا قدىن ةليلدب اذاو: » لاجرلا نيب نم

 كردا و ةلياد تلخفف اهل متف و ماقف بيقن اي اهل متفا رق ةلياد

 خاب كي سيجمع دما الكل : نه, تكشف: يابصلاب داز فش

 ةتامعبسلا دعب زغم ةعبارلا ةليللا تنطاملف

 تاخن/ةلجانإ ةعاقلا 1م انيق تعدل :اا لاخلا ا رينغلب تلاق

 ا نم لضم لمه ىل< يي ا نكفو َ ادا ىعم ىللوع ىتفل

 هيلع هللا قايس كنا هل تلاجفا 4# ىنايبص لواو مه فنىلا ىلوحا لأتقف

 ىلع ام اعنا كلذ: لعبت: و ةريغأ و لئاسرلا مامدب ىب يجي هنا

 5 يش يال يلع ايءاز داي كلم اق هللا ناموش ,رسح لاقف

 مث م كفاسرلا مامح هنا ربخ يدنع سل ايل لاقف # مامحلا كلذ

 ةمامح نم ةعطق. تذخ اذ اه اطع اق اهبانتاه بيقن اي لمحا لاق

 شيلا بيبصم عدنلعا يناف لئاسرلا رم ا رحاوش ام !ذه تلاقف* اهتغضم و

 يزخات نا فىدارم ناك نا ناموش اهل لاقف * كسمل اك همحل ىقبيو

 هل لاقف هقجاح يش يأ تلاقف *# يردهلا يلع ةجاح ىينغق اف لئاسرلا ماهح

 لاقف فورعمل اب الا اهيلع ركحا ام انا تلاقف * بني كتني هيجوزت نا

 نا ةدارمع .ناك نا تلابقف .* اهف اك اباوج انيلع يدرت :نادبال ناموش لاقف هب



 ضي فكامسلا ب رز ممميزصملا قبيؤلا يلع ةياكح

 الا ةراطشلاامو * ةراطش وهام هلمع يىلاا فصخملا امذلهفن اهب جوزتب

 يداني يذلا اهليكو : هناف ىيرز  مدقملا اهلاخ نم اهبطخ# نا

 نم هسيف طح اسيك هناكد يف قملع لقو * ني دي دعب كمس لطراي

 مالكلا اذه ام اولاتو اوماق كلذ لوقت اهرعمس ام دنعف * نيغلا بهوزلا

 تجار طعنا ىث »* يرصمولا ايلع اًناخا انيم لعت نا تثدرا امنا ةره اع اي

 يرصملا يلع ينم بكبطخ بق اهتنبل تلاقف ناخلا ىلا "ته

 ام. اهيل تكحف *# ىرجام نع اهتلآسو اهنع ةتفعل هتبحا اهنال تحرفف

 * فتالهلا يف هتةعقواو كلاخ نم كبطخب نإ هيلع تطرش تلاق و عقو

 يا و قيرز ناش ام لاقو مههلا تفتلا هناق يرصملا يلع اماو

 بقني ناداكي قارعلا ضرا نامتف سيئر وه اولاقف * وه نوكي ”ىش

 رمالا اذه يف وه و نيعلا نم لصكلا لخأب و رجنلا لوانتي و لبجلا
 55 حم تامس ناكد رمخو كلذ نع بات هذكلو .© ريظت'هل سيل

 ان ابطيق: سيكلا .يف طبرو شيك يف امهعض_و.و راديد' ىقلا ةكامتسلا

 هطبر و سان نم اسارجا و لجالج ناطيقلاىف عضو و * ريرح نم

 ناك ىلا ممفي املك ء ٠ سيكلاب الضتم ناكللا باب لخاد نم لتثو يف

 ناك كلا ه4جو ليلع طبجتك" قلع يك ةينفلا قيرز * رجعلادالب ةرهم اي و

 نايتفلا ىتأنف * هل نوكي هناف ةليحب هذخايو ةراطشلا يعدي: نم لك

 قيل عضاو هنال اوردقيب ملف هنوزذخأب مونا نوديري و عمطلا لها

 عامطلا ءاج اذان رانلادتوي و يلقي وه و صاضر : نم ةفغرإا هيلجر
 ايف * هلتقي وا هفلتيف صاصر ىنمه فيغرب هبرضي «نخأياو هيضاصيل

 ف تام. نم فرعي الو ةزانجلاىف مطلي نمك نوكت هل تضرعت اذا . يلع

 نيل باكو الو هنم كيلع ئشخي هناف هتعراقم نلع ةردق كل امف



 .لاجر ايننيع اذه لاقث * هألب شاع ًايف كرت نمو * بنيز كجاوزب
 هل ميسم يل نم كلو « سيكل خا م يلد الغ

 يلو مدل ةالمو سن نم هدر هفظن و ىلا مد

 :هنيب عضو و شامق  ضعب هنطب ىلع طبر و ىنجللاب امه هد

 ةرظني نم لكر اصف * ءاشن اهلك ةطوقب هيلع مزحتو انطق هنطب نيبو
 هبكراو اراتيد ةاطغاف لبقم رامحب اذا و لفكلا !اذه ئسحا ام لوقي

 ىإرو اقلعم سيكلا ىلرف كامسلا قيرز ناكد ةهج ىلا هب راس و
 زامح :اي:لاقف # كمسلاىف يلقي قيرز ناكو * هنم ارهاظ بشهذلا

 ةأرما انا: غل لاقف * ىيرز كمس ةحئار هل لاقف ةحئارلا هذه ام

 رامعلا لاقف * كمس ةعطق هنم يل تاه ينرضت ةحئارلاو لماح

 ينعم انا لماوحلا ءاسنلاىلع ةحئارلا جوفت تحبصا له قيرزل

 تاهف لماح يض.و ةحئارلا تمش دق قيرطلارش نسح زيمالا ةجوز
 انفكا مهللا زاتس اي اهنطب يف كرعحت نينجلا نال * كمس ةعطق اهل

 راتلا تأفطناف اهيلقي ناداراو كمس ةعطق ذخاف *« راهنلا !اذه رهش

 نا وسلا لزم اًضاخ 1نعاقب يرصملا ئلع» ناك و.ا تلاد قونل "لفت

 يرهظ .اي يبنج اي هآ لاقف * هيلحر نيب نم مدلا ناني ةاطنم

 هل لاقف يتديس اي كلام اهل لاقن اسئاس مدلا ىارف :نامكلا تكمل

 مدلا ىارف قيرز لطف * نينجلا تطقسا لق ةأرملا ةروص يفوض و

 كيلع ككتي هللارامعلا هل لاقن * فئاسخ وهو ناككلاىف برهف

 اهجوز لع ردقت ام كناو * نينجلا تطقسا لق ةيبصلانا قيرز اي

 ؛ةعطق انهل تاه كل لوقا انا و: ةعأارلا حوفت تدعبصا ”يش يالف

 : :ةهيل»



 ميم 2 كامسلا قيرز مم يردملا قبيزلا يلع ةياكح
 هقئس -لاتتكم ل دالالول] ةرانح "اهسلا :ناكيا مث *  ئضرت ام كمس

 « سيكلا,ىلا هدي يرصملايلع لم ناكدلا لخاد قيرز برق نيحو

 سارجالاو لجالجلا تاصلصو هيف يذلا بهذلا رش هلصح املق

 اهظنظ يلع لمعتا قلع اي كعادخ رهظ قيرز لاقف © قلعلاو

 نم فيغرب هبرض و كءاج امذخ نكلو * ةيبص ةروض يف تناو

 اولاق و سانلا هيلع ماقف © هريغ يف طحو اسبثاخ حارف صاصر

 ككاو :سيكلا لزنف ايتوس تنك ناف برادا او ىقوس 'تنا ”له

 ىلا .حار هناق' يملع اما و *# سارلا ىلع هللا رسب مهل لاقف * كرش سانلا

 © هل متو ام عيمج هل ىكعت تلعفام و ناموش هل لاقف ةعاقلا

 هل اهرضحاف سئاس بايث يلرضحا ناموش اي لاق و ءاسنلا سيل علق مث

 قيرزل حاد و نعال ةسمخ و انحص لخا مث ه٠ اهسبلو اهزخاف

 © عللي يف مهاردلا ةاراق اطسا اي بلطت يش يا هل .لاقف كت امسلا

 هل لاقف * ةيلبطلاى لع يذلا كمسلا نم هل يطعي نا قبرز داراف

 هيلقي نادارا و نجاطلاىف كمسلا طعن [ئذه اكوس الا لخأ ام انا

 سيكلا لخأيل هدي يرصملايلع :دمف اهدقويل لخدف *رانلا تأقطناف

 قيرز هل لاقف * لجالجلاو قلحلاو سارجالا نهشذشف هفرط لصحن

 كتفرع انا و سئاس ةروص يف ىنتئجول و كفصنم ىلع لخد ام

 حابصلا داز رهش كردا و نحلاو سوبافلاىلع كدي ضبت نم
 تس ا ا ل ولا مالكلا ص تتكسف

 ةثامعبسلا دعب رشه ةسماخلا ةليللا تناكاملف

 كخأيل «ليدم امل يرصملا ايلع ناديعسلا كلملا اهيا ىنغلب تلاق

 ةكفصنم ىلع لخد ام قيزز هل لاقن قلعلاو سارجالا نهشذش سيكلا.

 050 ١ تحل نر تتسلل يللا ل ل اي يي لل ل



 كامسلا قيرز عمم يرصملا قبيزلا يلع ةداكح رعب ع

 فكي ضبق نم كتفرنع اناف سئاس ةروص يف ينتئج ولو

 يرصملايلع هنع غازف صاصر نم فيغرب هبرضو# نحصلاو سولفلا ىلع
 رسكناف ىنجسلا رددلاب ن'الم نجاط يف الا صاصرلا فيغرلا كؤني راف

 بع يف عيمجلا لزن و رئاس وه و يضاقلا فتك ىلع هتقرمب لزن و

 كعبقا ام ىمشاحم اي ىضاقلالاقف * همشا<© ىلا لصو ئتح يضاقلا

 اوتغتلا مث هيلا ناك هللا عفد ام ىنجاظلا ىف عنقوف ا رغيف ريغص للو

 ارماقت * كامسلا قبرزوه امنا ةامو يذلاو صاصرلا فيغرلا اودجوف
 لاقن * كل نسحا سيكلا !له لزن قبدرز اي هللا نم زك ام“ اولاقو هيلع

 لخد و ةعاقلا ىلا حار هناف يرصملا يلع اما و * هلزنا هللا ءاش نا

 هل اولاقف * هل يّرِج ام عيمج مهل نئكحف سيكلا نيا هل اولاقف لاجرلاى لع

 جرخ و رجات لدي“ سبل و هيلع ام عاقف هتراطش يغلث تعضا كنا

 ةغاقلا لا هب ىتاف * اناسحا ذخأتو يدالوا جرغت نا يدارم يواح اي

 هيلع لبتاو كامسلا قدرز لا حارو هتلدب سصبلو هجنتبو ه«ومعطا و

 اهامز و .نيباعثلا علط هب اذاو فكقز ري هللا هل لاقف * ةرامزلاب رمز و

 ا ناكنلا لخاد اهنم برهذ ىنيمباعقلا نم فاخب قبرز ناكو # هماىدق

 فصانولا ىلع لوعت تلز ام هل لاقف * سارجالاو لجالجلاو قلحلا

 يدنج لحاوب اذا و ضاصر نم فيغرب هامر و * ايواح تلمع ئتح

 لاقف هعطبت سئاسلا سار يف فيغرلا عقوف سّئناسلا ةءارو و رئاس

 ةنيقسلا نم لزن رجح اذه سانلا هل لاقف هحطب نم يدنجلا

 هل ارق و يلع اماقف ضاصرلا فيشرلا رف ار تنتلاو يدنجلا راسقأ#

 اياد لات هيييففس تنزل يسن
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 608. 2 فكامسلا قيرز عم يرصملا قبيزلا يلع ةياكح

 بعلي يلع لازامو * ةليللا هذه يف هلزنا هللا ءاش ىنا لاقف سيكلا لون

 هنإ مث * سيكلا ذخأي ماو فصانم ةعبس هعم لمع ئتح قيرز عم

 ناكد ئلا مجر و اناسحا هاطعاو هيلا هعاتم و يواحلا بايث عجرا

 هيلع بقن :نك دلاىف سيكلا: تيب نإ انا لوقي همست قارز

 ناكدلالزعو قيرز ماق مث * تيبلا ىلا يعم هلخأ نكلو هذخاو

 * تيبلا نم برق نا ىلا يلع هعبتف هبع يف هطح و سيكلا لزن و

 حورا ىئتح هسفن يف قيرز ناقف حرف هدنع ةراج قيرز: ىأرف

 حرابفلا ىلا .دوعا مث يج

 قيناعم نم ءادوس هيراجب اجوزتم قيرز ناكو .* هعبات يلع و ىشم و

 اوح .نميلاو :سيكلا/ يتجيوز ا يلعأ نو رعييبلا 0

 هنا اهدعوي ناكو * هللادبع ءامس و كلوب اهنم قزرو رفعج ريزولا

 قيرز لخد .ىن * هحرف يف هنرصي و هجوزي و .سيكلاب كلولا رهاطي

 اهل لاقن * كسوبع بيس ام هل تلاقن هجولا سباع وش و هتجوز سلع

 شيكلا لخأي هنا ىلع فصانم ةعبس يعم بعل رطاشب ينالب اير

 اها طعاف دلولا حرفل هرخدا ئتح هتاه تلاقن * هذخأي نا رذق اوف

 ماقف ئربو عمي راصو عدخ» يف أبخت هناف يرصملاى لع اما و * ءايا
 ما اي سيكلا يظفحا اهل لاق و هتلدب سبل و هيلع ام ملقو قيرز

 يلع ماقن مانف ةعاس لل من هل تلاقف * حرفلاىلا رئار انا و هللا دبع

 حجرفلا تيب ىلا هجوت و سيكلاذخا و هعباصا فارطا ىلع ىشم و

 «لخا سيكلا نا همانم يف ىأر هناف قيرز اماو * جرذغتي فنو و

 تماقن سيكلا يرظنا ىموت هللادبع مال لاق و * ايوعرم قافاف رئاظ

 ما اي كظح دارس اي تلق و اههجو لع تيمطلف * هتدجوامق ةرظفق

 ىلع رطاشلاالا ةلخا ام هللاو لاقف * رطاشلا :ذخا سيكلا هللادبغ

 هب 'ىجن مل نا تلاقن * هب ”يجا ينا دبالو سيكلاذخا ريغ دحا امو
 تك

 حل »77-7777 سا تس ينس اا || ]|1011 1111١

 اس ا تحيي ااه ١ فدعا



 كامسلا قبزز عم يرضملا قبيزلا يلع ةياكح ع
 حجو

 2 قيرز ليبقاف * ةراحل[ىنف تيب كنكرت و تانبلا كيلع تافقالاو

 " سيكلانلغا يلا نه ناقن * خرتتي ىلع رطاشلا ارق حرقلاىلغ
 ' ملطو ةغاقلاى لا قيرز هقبسف فنذلادمتخا ةعاق يف لزان هنكل و

 - بادنبلا قدا لبقا يلغب اذا و« نيمئا رهأرق لزن و اهرهظ ىلع

 ظ ني تعج له هل لاقف 9-5 اع لاقن 70 لاقف

 /قستفناز و ءاظع انأأ يابلا 0 تنبح نما هلي ومف 0

 «. خرقلا ىلا خارو:ةتم لزق .يننلا متعونهتلا "نه: علط و قيرز

 4 تالا قرظف * لحا هل تقي رن ملو بالا َىَلْخ اغقاَو ليي مل هذ اف يلغ

 تتيقثلا هل يتفف يزضهلا ىلع ةحرط هله اولاقو لاجرلا: اصف ةيعزم

 ككقيظعا اننا نامؤش اي: احازتم يفكي لاقف * سيكلاب :“تمج له هل لاقو

 كل مقفا ال كنا ايلاح»:افإب يل "كلك كانبلا» نري بصحن أ نض“ هاا

 وعض قدرزا امناو هت لذا ام هللاو لاغف * سيكلاىنيرت نئتح تابلا

 يننممللا يلع جرخ رث * هب ”يجا ينادب ال هل لاقن فيم هفذخا يذلا

 ةمنلا كبَع ابا اي شبوش لوقب ضوملخلا وشف حرفلا نتا اهدوتم

 تيبولا هجوتو؛ كعتسلا تبداظ انا. ئلع لاقن * ىدتول كدنغ ةبقاعلا

 سلو اهجنبف ةهئان ةي راجلا ىبارف «كزتأو تثيجلا ارهظ قوف نم علطو قهرز

 كفك هيف افغطقم ىارف شتغي' رادو د ةرجخ يف دلولا لذعاو اهجلدت

 تايلا' قرط كتينلا' لبقا اقيرز: نا مث * قبزتز :لخ# نم دكنيعلا

 * ٍفابآل اب نم هل لاقو ةيراجيلا هشغتأ لع و يلع رطاغتلا هبو انجن

 *ينيق اكسس بانلا'ىل يملا ام تذلخ انا ناغف هللا كع ونا لاقف

 تفطقتلا يلدا لاقف تابلا متقا .لبخ هتاه لاغفخ هب ثبت لاقت + سيكل اب



 م كامسلا قيرز عم يرصملا قبيزلا ىلع ةياكج

 منبو يلع رطاشلا ه«ذخا ث * هيف هطحن فطقولا ىلد ان هيف هيذخو
 ةعاقلا لصق و هنمولط يزلاءضوملا نم لزنو © ةيراجلا ظقيءاونلولا .

 مه اطعاو * ةوركشف هعم دلولاو سيكلا رش اراو لاجرلا يلع لخيدف

 *« كدنع هنخ اف قيرز نب دلولا اذه ناموش اي لاتو * هولكاف كعكلا

 هنفكو ةووق ,عبطف بيقدلل ةاظعاو هحبىلف فورخ# ىتاو ةافذخاو ةذخ اف

 مث بابلا ىلع افتاو لزي ىل هن اف قيرز اماو* تيمل اك هلعجو

 اهل لاقن سيكلاب تتح لهةي راجلا © تلاقف * ةجعزم ةتد بابلا قد

 الو افطقم تيلدا ام انا تناقف * هتيلدا يللا فطقملا ىف «:لخااما

 ةذخاو. ينقبس يلع رطاشلا ؛نا هللاو لاقن ٠ هتذخا ال و اسيك ٍتبأو

 ةاللواو لاقف ** |ادوقفم دكلولا و امو ل.عم فاتعكلا يأرف تيبلا ىف رظنو

 ينبا لتقام زيزولل بك اياو انا تناقو اهردص ىلع ةيراجلا تقف

 هنامض اهل لاقن * ببسي !اذهوفصانملا كعم قعفي يبنلارطاشلا آلا

 لنامحا ةعاق ىلا حارو هتبقر يف ةمرحملا طبرو قيرز حلط رن *ييلع

 ,يناموش لاغف د لاجولا ىلع لخدو بيقنلا هل عةفف بابلا قدو فندلا

 يدل و .ييطعيل يرصملا ىلع ىله قايس متفا اعني احل

 ءازجأ اب يلع اي كلباقي هللا ناموثلاقف * يبهذلاسيكلا يف هحماساو

 لاقف هيلع ىرج ئىش يا قيرز لاقف * هئباهناىنتملعا امى يال

 لوتا ام ةاهاوا و:لاقف * |ذه وهو تامو قرشف ابيبز ةانمعط| ناموش

 مهنا مث *ىلع اي ىنتبرطا هل لاقف ةممق هأرف نفكلا كفو ماقرث هبمإل

 ناك نم لكل سيكلا اقلغم مك فينيللا لمحا لاقف هنعا ةوطعا

 *يرصملا يلع قحراص هناو 4ةح نوكي راطاش ةلخا ناف :ذلخ اي ارطاش

 كتخا تنب ناش م هلبتايرصملا قبيزلا ياعهل لاغف * هل هتبظو اناو لاقف

 ام انا لاقف يرصملا يلعلاه انبطخ نحئاولاقي * هتلبق هل لاقف * بني ز
 006060606060600: ا زد د 1  ز ز  ز ز ز ] ] ] ز ]ز] ز ز زؤز |زؤز|زؤزؤ]|ز|ز|ز|]|]ز ز ]ز ] 7001
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 ناموش لاقف سيكلا لخاو هنبا لخا هنا رث * فورعمل ابالا اهيلع ركحا

 * اهرهم لع ردقي ناك ىنمم اهتلبق لاقف ةبطخلا انم تابق له

 نم.الا اهردص بكري ال نا ةفلاح اهنا لاقف اهرهم “يش يا هل لاقف
 تلزدا و اسهجيًأر> يقابو يدوهيلا ةرذع تنبرمق ةادبب اهل ع

 ناواللو يفضي رايت بدن نحمدب مالكلا نع تتكسف حابصلا داز رهش

 ةثامعبسلا دعب رشع ةسداسلا ةليللا تناكابلف

 بنيز نا ناموسشل لاق اقير ز ناديعسلا كلملا اهيا ينغلب .تلاق

 ةرذع تنب رمق ةهلدبب اهل عي يذلا لا اهرىلص ل ل نا ةفلاح

 يرصملا يلع لاقف * بهذلا ةموساتلاو ةصايحلا و جاتلاو يدوهيلا

 هل لاقن * ةبطغلا ىف يل قحال ةليللا له يف اهتلدبب ىج 7 نا

 ةرذعنا هل ارلاقن ه كلذ ببسامهل لاقت افصنم اهعم تامع نا تومت ىلعأ

 هناطيح ةكلمملا جراخردق هل و نجلا مدختسي رإ لغرمرحاس يدوهيلا

 مادام ساتلل رشاظرصقلا كلذو * ةدذ نم ةبوطو بهذ نم ةوط

 رسمت اهمسا تنبب قزرو * يغتخ# هناف هنم جرخ ىتم و هيف ادعاق

 ب للا نم ةينيص يف 4)لبلا عضيف زنك نم ةلدبلا ةدهب اهل ءاج و

 ةرهم و قارعلا نايتفورسم راطغ نيا يداني و رصتلا كيبابش رعنيو

 نايتغلا رئاس فضانملاب هلواحت هل نوكت هلدبلا لها نم لك * رجعلا

 دبال ئلع لاقت * اريمح وادورق رشر حسو اهو لخأي نا اوردقي راف

 هجوت مث * ةلامدملا ةليلدلا تنب بنيز اهب ىلجتت و اهنذخا نم

 ينصو نايم ةلئنع و اظيلغاظف ةأرف يدوهيلا ناكد ىلا يرصملا يل

 لغق و يدوهيلا ماقف * ةلغب ةدنع ىأر و .لقانهو ةضفو بهذو

 ةطحو جرخ يف امهطد و نيسيك يف ةذفلاو بهذلا طح و ناكدلا

 ظ



 95 يدوهيلا ةرذع عم يرصملا قبيزلا يلع ةياكح :

 يرصملاي لع و *«دلبلا جراخ لصو نا نلا رام و تكز و: ةلغبلا لع

 هبيج يف سيك ىم ابارت يدوهيلا لا ) * رعشي 0 ةءازو

 * ريظن هل ام ارصق يلعار ,طاشلا ىأرف ميجا هو هيلع مزعو :

 همرغتسي نوع ةلغبلاب اذاو مل السلا ىف يدوهيلاب ةلغيلا تعلط مث

 اماو * تفتخا و ةلغبلا تحار و ةلغبلا نع :جرغلا لزنف يدونهيلا

 يدوهيلا رضحاف * هلعف رظنب خيل + ووو تنميه دعت هناف يدوهيلا

 بفذ نم لسالسب بهذ نم ةينيص اهيف قلع و بهذ نم ةبصق

 يدومهيلا ىدان و بابلا فلخ نم يلع اهأرف * ةينيصلا ىف ةا ىبلا طح و

 ةلدبلا ةذه ذخا نم * رجعلا ةرهم و قارعلا نايتفورصم راطش نيا

 تعشر رث لكاف ماعط ةرغس تعضوف مزع كلذ دعبو * هل يهف ةتراطشب

 مادم ةرفس هبدي نيب تعضوف ىرخا ةرم مزع و اهسفنب ةرفملا

 ركسي وهو الا ةلزبلا هذه نخات نا فرعت ال تنا يلع لاقت * برش

 يدوهيلا تغتلاف * لي يف دالوبلا طي ر# ث بح»و هنلخ نر يلع ءاجف

 افتاو راص و ئنميلا هلجر كلذكو ءاوهلاىف تفتوف لامشلا ةليلمف

 ناك امك يرصملا يلع داعف مسلطلاه نع فرص يدوعيلا نا مث * لجر نلع

 قبيزلا يلع 4«ممضأ نا هل عملاخف لمز كيرلا بردذ يدوهيلا نا م نيب الوا

 لاقف * ىناش ام و تنا نم لاعت هل'لاقو ةيلا تفتلاف * يردملا

 ةليلدلا تنب بنيز تبطخ لق و فندلا كمحا يبص يرصملاي لع انا

 تدرا نا يل اهيطعت تنان كتنب ةلدب اهرهم ىلع اولمع و ةلاتحملا

 فصانم يلع اولمع اريثكاسان ناف كتوم دعب هل لاقف * راستو ةمالسلا

 تنك ناف * ينم اهرذخأي نا اوردقي ملف ةلدبلا لخا نأش نم

 لجال الا ةلدبلا كتم اوبلط ام مهناف © كتفيني ملست ةويصنل|ا لبقث



 يدوهيلاةر طبع عنم يرصملا قبيؤلا يلع ةياكح نعل

 ثيمر تنكل يدعس .لنلع .ابيلاغ ىدعس تير ينا الول و كك اله

 هلعس نيلع !ابيلاغ ةدعس يأر يدوميلا نوكل يلع حرفنف * كتبقر
 فكدارم :!لذه لض هل نقف« ىلستو ةلدبلا ليا نم 5 كب اذ هل لا

 اهيلع مزعو وام اهتالم و ةساط يدوعيلا لخاف #* عن لاق فب الو

 راصف اهنم هشر و رامح .ةئينه ىلا ةيرشبلا ف جرخا لاقو

 هيلع برص ىث * ريمعلا لثم قهني راصو لاوط ناذاو رفاوحب ارامج

 هل لاقف * جابصلاىلا ركسي يدوهيلا راصو اروس هيلع  تراصف ةوئاد

 ةمنيصلاو ةلدبلا عيسضو يدوهملا نا مث * ةلغبلا سبراو كبكرا انا

 طح و * هعبتف هيلع مزعو علط مث ةناخ*ذ+ يف :لسالسلاو ةبصقلاو

 راس و نيمعالا نع رصقلا ىفتخا و هيلع بكر و جرغلا ةرهظ ىلع

 سيكلاو بهنلا سيكلا غرف و هناك د ىلع لزن نا ىلا هبكار وشو

 هزكل و رامح ةّميه'يف طوبرم هناف يلع اماو * همادق لقنملاىف ةضفلا

 هيلع رانج رجات نبا لجرب اًذاو * يخيب ناردقي الو لقعيو عمسب

 هتحوز رواسا لفخاف * ةياقسلا الا ةفيفخ ةعنص هل لج 0 ىنمؤسلا

 يل يرتشال رواسالا هذه ىنمث ينطعا مهل لاق و يدوهيلاىلا ىتاو

 ”ةلما ياعم أي هل لاقف "يف يا هيلع لمعت يدوهيلا لاقف * اراهح 4

 ينم فذخ يدوهيلا هل لاغف * هنمث نم كثاتقاو رحبلا نم ءام هيلع

 يتابلا يدوهيلا ةاطعاو رامحلا اهنمث نم دخاور و اسالا هل عابف اذه يرامح

 ئتم .هسفنل يلع لاقف # ةهتيب لا روحسم وهو .ي رصملا يلعب راس و

 فكمدعا ريواشم ةركع كب ,بهذو ةبرقلاو بغشلا رامحاا كيله طحام

 هب اذا و هغيلع هل طحت ماقسلا ةأرما تمدقتف * ثومت و ةيفاعلا

 اهغامد يف همغب قد و اهيلع طن و * اهرهظ نلع تيبلقناف هغامدب اهشطل

 ةوبب رضف نبيل اهكرداف تيحاصف #* للاونلا هل هفلخ يذلا ىلداو

 سة اب ظن عبي



 مهي | يدوهيلا .ةر ذع عم يرصملا قببزلا يلغ ةياكمح

 ءاسج ءاقس لئمعي نا دارا ينلا [هجوزب اذاو * اهردض نع: ةوعفرو.

 * هيحاص ىلا رامحلا درت نااماو. يمةلطت نا اما هل تلاقف تيبلا ىلا

 ةنانسق ارامهح ةغفص يف ناطينغ !نه هل تلاقف ىرج "نش يإ الهل لاقف

 يسيبقلا يب لعفل يردص قرف نم ةوعفر نارهتلا .الونو يلع. ظن
 هل لاقن هتددر يش يال يدوهيلا هل لاقن * يدوهيلا ىلإ حارو ةذخاف

 يدوهيملا اماو * حارو همهارد ةاطعاف اح:ةذلعف يتجوز عم لعف اذه

 بدر ئتح موئشم اي ركملا باب لخدتا هل لاقو ىلع ىلا. تفتلا:.هناف

 جاين يبه حلا مالكلا نم تتكطف :حابضلا . دازا'نمفشيب كرداز زون يلا

 ةئامعبسلا دعب رشع ةعبالا ةليللا تناك املف

 زامعلا غةايقسلا هل درامل يدوهيلا ناديعسلا كلملا اهيا .ىنغلي ,تلاق

 تاتى لعممتاهلزوناقن يرصملا ينام لا فعلا 3اوع هاطعا

 ارامح. نويكت نا. تيضر. امثيحح : نكلو * يلا كدر ئتحن موعشم,اي:ركملا

 «كلبلا جراخ راصو هبكرإو رامعلا فخاو راغدلا ورايكلل .ةجزف كيلخا.انا

 رصقلا علطف رهظ رصقل اب اذإو ءاوهلاىن هشر و هيلع .مزعو دامرلا خرخاو

 يب رخاو لاملا .نيسيكلا لخاو «رامعلا 0 نئلع نم: جرخلا لزفو

 نيا مويب لك يداني ام لغم ىدانو ةلدبا اب ةينيصلا اهيف' قلع وا ةبصقلا

 لثم مزعو *ةلدبلا هذه ذخأي نا ردقي .نمراطتالا: ميمج نم. نايئتفلا

 * ركسف هيادب نيب ماديلا رضع مزعو لك اف طامس هل عضوف لوالا

 هل ناقو:رامسلا: ىلع اهنم شزو. اهيلع مزعو: ءاغ اهيف اةساالا:جرختااو

 ه الاوا: ناك امك اناسنا داعف ىلوالا كتروص ىلا .ةروصلا: ةكق. نه لنا

 جاوزب كل ةدجاخ الو يرش فتكاو ةطيصنلا قبقا ىلع اي: اهل: لاقف

 عمطلا كرت و فكيلع ةلهس يه.ام انهن اف .ىتنبا. ةل هب, ىفخارو بغباز

 رت ااه ان مقل منيب توك لا لا ا اا ير ىلا اوال ع سس # ممم لب ا ل ا وما ال ا 7:7: ب لحل ااا <ب #0 0



 يدوهيلا ةرشلع عم يرصملا قبيزلا يلغ ةياكح معاي مب

 فلخ كيمريانوع كيلع طلسا وا ادرتوا ابد كرما الاو * كل ىلوا
 نم دب الو ةلدبلا فخ اب تم زتلا انا ةرذع اي هل لاقف # فاق لبج:

 رسكتت ملول زوجلا لثم تنا يلع اي هل لاقف * كلتا الاو ماست و اه لخا

 لاقو هيلع اهنم شرو هيلع مزعو ءام اهيف ةساط لخاو لكوت ام
 طبرو هتبقر يف قوطلا طحو * لاعلاىف ابد بئلقناف بد ةروص يف نك

 مقل ضدعب هل يمريو لكأي راصو ديدح نم ادتو هل قدو همف

 ةينيصلا عفرو يدوهيلا ماق حابصلا بص املف * ساكلا لضف هيلع بكي و

 بهشذلاغرفو ناكنللاىف لحق رث « هناكد ىلا هعبتف ب للا ىلع مزع وةلدبلاو

 * ناكدلا يف بدلاةبقريف يتلا ةلسلسلا طب مو لقنملا ىف ةضفلاو

 رجات لجربا اذاو * قطني نا ردقي الو لقعيو عممسي ىلع راصف

 ناف بدلا !ذه ينعيبتا رالعيم اي لاقو © هناكد يف يدوهيلا ىلع لبقا

 نضدتتو بد رسل لكأت نا اهل اوفصو لق يمع تنب يهو ةجوز يل

 «_ علي نا لج ال هعيبا هسفن يف لاق و يدوهيلا حرفف * ههحشب

 ينحب في-نا كيري اذه نا هللاو هسفن يف ىلع لاقت * هنم حاقرنو

 ةيده كيلا: يدنع نم وه يدوهيلا لاقن * هللا دنع صالخلاو

 يعم لاعت و ةدعلا تاه .هل لاقف * رازج ئلع هبرمو رجاتلا هذخ اف

 نيكسلا :نسيراصو هطبرو رازجلا مدقت ضد هعبت و نيككسلا لخاف

 ةيدي نيب نم رف :لصاق ىرصملا يلع ةأر املف © هحب لي نا داراو

 دنع رصقلا ىف لزن ئتح ارثاط لزي ماو * ضرالا و ءامسلا نيبراطؤ

 دعب رصقلا ىلا بهذ يذوهيلا نا كلذيف ببسلا ناكو * يدوهيلا

 تلاقف * عقو ام عيمج اهل يكعف ةتنب. هتاأسف بدلا رجاتلا ئطعا نا

 لمعيةريغ لجر وا اذه وه له ىرصملا ىلع نع هلآساو انوع وضحا

 لجر وضوا يرصملا يلع !ذه له هلأسو انوع رضحاو مزعف * انصنم



 ما“ ١ يدوميلاقر ذع عم يرصملا قيبزلا يلع ةيكح
 يرصملا ىلعوه» !ذده لاتو هبواجو نوعلا هفطتخ اف * افصنم لمعي رخآ

 نهب نم هتفطخف هسبذ يف عرش و نيكسلا نسو هغتكرا زجلا ىاف# هنيعب

 اهنم هشرو اهيلع مزرعو ءام اهيف ةساط يدرهيملا فدخاو # هب تُمجو هيلي

 رمق هت أرف * الوا ناك امك داعف ةيرشبلا كتروص ىلا عجرا هل لاقو

 اهتيحم تعقو و اهيلت يف هتبحم تعقوف احهلهاب اش يدوهيلا تب

 كي لعفي نتح يتلدب بلطت ”يش يال موثشم ايدل, تلاقف * هيلق يف
 نا لجال ةباصنلا بفيزل اه لخاب .تمزتلا: انا لاقف * لاعفلا هذه يبا

 كا لجال فص انم يبا مم بعل كريغ هل تلاقف * اهبإجوزتا

 ىل دب ال لاقف عبسمطلا برت هل تلاق رث * انهنم نكمتي ىلف ىيتلدب

 يتنب اي يرظنا اهوبا اهل لاقف # هلتقتا الار .كوبا راسي و اه خا نم

 ايلك كريس | انإ هل لاق رث * هسفن فكالش بلطي فيك موعشملا !له

 نك هل لاقو اهنم ةهشرو اهيلع مزعو ءام اهيفو ةب وتكم ةساط ىلذاو

 هعبتف بلكلا ىلع مزعو ةلغبلا بكرو ةينيصلا و . ةلدبلا عفر ماق

 جنم ىلطقسلا ماقن يلعق ه ناد ىلع روف #3 هيلع يسمن بالكلا تراص و :

 تنب ثراظنف ةراد ىطقملا لخفه ف * هعبات بلكااو هتيب حارو هناكد لزع

 قيبجالا لجرلاب "ىلا تبا اي تلاقو «اههجو تطغف بالا تأرنيطقسلا

 هرحسيرهملا ىلع اذه هل تلاقت بلكاذق ىتنب اي "لاقن * انيلغ هلخلتف

 ةسارب هلراش اف ىرصملا يلع تنا له هل لاقو هيلا تغتل ان يدوهيلا

 هجنب ةلدب بسب هل تلاق يدوميلا ةرحس ”يِش يال اه وبا اهل لاقف «ريجن

 ج زغب نانا تلاف « هتكو !ىلهف اريخ ناكنا لاقن « هعلخا ناردقا اناورمق

 اهيلع تمزعو ةبوتكم ةداط تخاف * رعن هسأرب اهلراش اف هتصلخ يب
 ث #

 22 اللا

 روعه هاه مول سما 1 --

 كاص
 يحس

 هب



 1 ي دوهيلا ةرذع عمم يرصخلاى بي ؤلا ىلع ةياكح '”عوب ع

 ةيراج تأزف تتفتل اف اهلي نم تعقو ةساطلاو ةمرظخ هخرصب اذا و

 كنا يعم تقفتاؤ انآ الا نقلا اذه كماع فحا امو * كيب و ينيب

 نوكت و يىعغجوزتي كير جاووؤتب يللا و * يقروشوب هلا ايش ىنياعفت دل

 ةيراجلا نم م الكلا اذنه يطقنسلا عمس املف * رعن ثلاق ةلجل كلو قلل نك

 ينتملع ىتلا يه تبا اي هل تلاق * ةيراجلا هنه رمل ماو: ةعفيل؛ للاق

 يملليس ب قد هل تلاقف * ةيراجلا كاشف اهممللع يذشزلا نع اهل ًاشاو

 ةميزغعلا واتؤ وه و هيلع للستا' كبينك يدوهيلا ةرّذع“ دنع تنك امل ينا

 ماع تفرغ نا ىلا اهيف ًارتاو بتكلا جتفا ناكدلا : ىلا بهذي املو

 تلقو تيب اف شارغملا ينخبملطو مايالا 0 اموي يدوهيلا ركسف 0 يناحورلا

 ينعابف ناطلسلا قوس هل تملتف * باق ملست تح كلذ نم :كنكما ال

 نا" هيلع" تنطارتغا زو *يتديسل تاهلعف «كلزنم“ قلا تيتااو كل

 ةليل ىلو ىنجوزتي اهب جوزتب يذنلاو * يثروشمب الا ندع هنم لغعفت ال

 كتشرو اهيلع تمؤدو ءام اهيف ةساط ةيراجلا تدخاو# ةليل اهلو

 داننعف ةيرشبلا كتروص ىلا .عجرا هل تلاقو .بلكلا انهنم

 هل ىكحف ةرحه يبس نع هلأسو ىطقننلا هيلع ماسق ةإوا نا امك .اناسنا

 حاسيملا مالكلا نع تتكسف حايصلا دازرهش كرداو:ةهل عقو ام عيمج

 ةئامعبسلاد عب زشع ةنماثلاةليللا تناكاملف

 يرصُمْلا يلع يلع راس امل ئظقسلا: ناديعسلا :ككحلا اطيا ئنغلب ثلاق

 لاقف * هل ئرج ام تي هل ىكخ هل عقو امو ةردش ببس نغ هل أسو

 قادب اذاو بديز فخا ىنم دب ال لاقف ةيراجلاو يتنب ميذكتا. هل



 رعبا ه طيقللا لمحا عمد يرصملا ئبيزلا يلع ةياكح

 اندنع ناكاذا و يدوهيلا ةنبا اي يطقسلا ثنب اهل تلاقف # مكدنع قرشا

 بابلا اهل تستفف بابلا اهل يستفا ةيراج اي يئزنا هب نيلعفت ؛ يش يا

 * بلكلا تنب اي انهكبوءاج ام اهل لاتاشأر و ايلع تأر املق » تلخذف

 + تماسافةملاا لوسر !نمكم نا دهشاو هللاآلا هلا ال نا دهشا انا تلاقف
 ءاتسنلاوا ءاسنلا نورهمي مالس الا نيد يف لاجرلا لش هل تلاق و

 رهما تكج انانو تلاقف # ءاسنلا نورهمي لاجرلا اهل لاقف لاجرلا رهمت

 ودعو كودع يبا غامدو لسالسلا و ةبصقلاو ةلدبل اب. كل يسقن

 ودعو كودع ىب 2 ١ أو اذه تلاقو همارق اهيبا غامد تمرو * هللا '

 الئاث مم اى تاوابنك ايا رجس ام) هنا اه ابا اهلتق بيسو * هللا

 مالس الا اهيبايىلع تذرع تهبتنا الف * تملس اف يملسا اهل لوقب

 يطقدسال لاق 1“ت ال ياع فخ اف *هتلتق و هتجنب مالسالا ىبا املف ىباف

 ملظو * ةيراجاو كنب حوزأا نا لج ال ةفيلخلا لنع عهتجنا لغ يف

 طبخد يناواح لجرب اذاو * ةعتم الا هعم و ةعاقلا لصاق ناحرف وش و

 م لكراص سانلا © ريظءلايلعلا هللاب الا ةوقالو لوحال لوقي و هيدي ىلغ

 * ةو الحلا هذه قوذت ناهللاب كتلأس شغلا ىف آلا جوري ال امارخ

 ةلدبلا-هنم كخاو هينمخ ربلاب اهين.اذاق :اهلكا- ةعطق هن كخ افا
3 

 قودنذصلا لهدو ةرالحأا قودنص لخاد اهطحو لسالسلاو .ةبصقلاو

 6 لاعت هل لوقيو هيلع ا اذار *راسو ةوالحلا قبطو

 * بلطت”يش يا لاقو اهقوف قبطلاو ةدعاقلا ظحو هل فقرف *يناولح

 لاق و هبع نم ةوالح يضاقلاج رخاو * نافوشغم سبلملاو ةوالحلا
 ٠.و

 اهذخاف *اهريظن لمعاو اهنم لكف اهنسحا ام ةعنصلا هله .رظنا يناولحلل

 و ةدعاقلا لخاو هجنمف يبلا اهيف اذا و اهنملكاف .يناولعلا



 طيقملا لما مم ىرصملا قبيزلا يلع ةياكد عامل

 لمح و ةدغاقلا لغناد يفيناولحلا طخو * اهريغ و ةلدبلاو قوكتصلا

 نس يضاقلا ناكو « فنللا دمحأ اهيف يتلا ةءاقلا. ىلا هجوت و عيمجلا

 اهبلط يف« جرخ و. ةلدنبلاب مّرتلا امل ايلغ نا كلذ ببس و ناموش
 ىلع اوشتف .اوعملطا باش اي فننلا كمحا لاقف * اربخ هتف اوعمسي مل

 ست علطق' ةني لملا ىف هيلع نوشتفي اوعلطف * يرصملا يلع مكين
 مي_ديذجف طيقلل [كمحا هنا هفرعف ينا | باقق ضاق . ةفلص ف تاز

 مهناف نوعبر الا اما * ةسعاقلا ىلا هبراسو ةلدبلا هتيجصو :ذخاو

 نسيب نم لمجلا فتك يلع جرخت دليلا عراوش ىف نوشتفي اوراد
 يرصملا ايلع ىلزن © ىنيمخ دزملا سانلا لصتو ةمدز يارف هباخذا

 هيلع ىنيعمتجسانلا ىار قافأ املف' * ينبلا نم ةهظقي اف اجنبنم رهتنيب

 فتك يلع هل لاقف # انا: نيا لاق * كسفنل ىفا لمجلا فتك يلغ ناقف

 ينجنبلاقف © كجنب نم فرعت ماواجينمم كانيار نحن هبادخاو نمجلا

 انيارام ةلاولاقفا# بضذ نيا نكلو ةعتم الا ىنم ذخا و يناولخ كحاو

 دمحا اودجوف اونلخندو ةعاقلا ىلا اوهجوتف ©ةعاقلا انب حر لاعت نكلو ادخا

 اهب تّمِح لاقن ةلدبلاب تّنج له ىلع اي لاق و * رهيلع ماس فندلا

 * ينم اهلذخاو ينجنمف يناولح ينلباق و يدوههلا ساربا تّمج و اهربغبو

 © هتيزاجل يناواعلاتيأرول هل لاق و * هل يرج امج عيمج هلا ئكحو
 ةعتمالاب تئتج له هل لاقن عدخم نم علاط ناموتش  نسح: اذاو

 يناولح :ئينلباق و * يدوهلا سارب: تمحو: اهب تعج هل لاقن ىلع اي

 هناك تفرع ولو بهذ ىيا فزعا ما و اهريغو كل ىلبلا لخاو نوع

 ماق مث * هنالم فرعا. لاقن يناواعا كلذ بهذ ىيا'فرعت لهف هتيكنل

 متفف #2 يذلا نم هظقيراف هيف اينبم يناولعلا ىارف عرذملا هل متف و

 عزصناف نيعبرالاو فندلا د محا. و يرصوا!يلع مارق هسفن يأرف هيتيع



 رق اي طيقللا نلكمداإ عمد يرصملا ىبب زلا يلع ب كح

 هل لاقخ كتعبق ينلاانا ناموش لاقق * ينضبت نم و انا نيلا لاق و

 هل لاقف #* هني نادارا و لاعغلا ةدذه لعفتا ركام ب يرصملا يلغ

 نيا نم يرهص لاقف * كرهس راص اذه كدي عفرا ناموش نسح
 0 يال ياع لاقف بضل كفا نبا طيقللا لمحاا |!له هلا لاقف

 كىاذ امو ةلاتعملا ةليلدلا يتادلج هب ينترما هل لاف * طيقل اي !ذكه

 اهل لاق و * ةلاتحملا ةليلدلا يتدجب خمتجا كانمسلا اقيرز نا الا

 'يج# و يدوهيلا لتقي نادبالو ةراط#لا عراب رطاش يرصملا ايلع نا

 حر ىل تلاقف.* فنرللاد محا ةعاق ىلا هتدشرا ثنك و هفرعا' تلقفا

 هتم“ لح و افصتم ةيلع لمعاف ةعتمالاب ءاح. ناكناف ككرش هل بصنا

 هتيطعا و انيناولح تيأر ئتح ةنيدملا عراوش يف تفطف * ةعتمالا

 قيزز ىئلاو كتدج ىلا: حر ظيتللا لمحال لاق ىرصملا الع نا“ مث

 امهل لق و * يدوهيلا" سأرو ةعتمالاب تقج يناب انههملعا و كامسلا'

 نا مث * بنيز رهم ةنم اذخ و ةنيلخلا ناوسيد: يف هالئاق. !كغ

 يبصا املف * يلعاي  ةيبرتلا كيخ تباخاللاقو كلذب:حرف فنرلا د محإ

 بهنلا لسالسلاو ةبصقلاو ةينيصلاو ةلذبلا يرصولا يلع: لخنا: مابصلا.'

 هع عم ناويدنلا ىلا ملط و * قارزم للغ يتتوسهيلا' ةرلع نعأر و

 حاهصلا' داز رهش كردا و ةفيلخلا" يتلي نيم ضرالا' اؤنليق ون * هناؤبصا وب

 مانس تت 201 مالكلا رع كنداستق

 ةئامعبسلا لعب رشع ةعساتلا ةليللا تناكاملف

 ناويدلا ملظ امل يرصملا اياه ناديعسلا كلملا: اهيا ينغلج تلاق



 ةفيلخلا دنع قبيزلا يلع ةياكح عاب 8

 * ةفيلخلا يدي نيب ضرالا اولبق ةنايبص و فنللادمحا همع عم

 هنع لاجرلا لأسف هنم عجشا :لاجرلاىنام اباش ىأرف ةفيلخلا تغتلاف

 سيئر يرصملا قبيزلاي ل»١ اذه ىنينموملاريعا اي فنللادمحا لاقف

 ىأر هنوكل هبحا ةفيلخلا 7 املف ينايمص لوا وه و رصم ناسيتف

 ىمر و يلع ماقن * هيلعال هل دهشت هيقيع نيب ةحأ ال ةعءاجشلا
 اذه لثه كود ع هل لاق و ةفيلخلا يري نيب يدوهيلا غامد

 غامد هل لاقف اذه نم غامد ةفيلخلا هل لاقف * نم:هؤملاريما اي

 يردسصضملا يلع هل ىكحن هلتق نمو ةفيلخلا لاقف * يدوهيلا ةرذع

 هنال هتلتق هكنا تننطظ ام ةفيلخلالاقف ه رخئالا ىلا لوالا نم هل ئرجام

 لسراف «هلتف ٍئلع يبر ين ردتانينموملاريمااي هللاقف © ارحاس ناك

 ثوبات يف. هرذخاف © سأر الب يدوههلا ىأرف رصقلاىلا ىلاولا ةفيلغلا

 تلبقا يدوهيلا تنب روقباذاو 8 هترحارماف ةفيلثلا يني نمد ةورضحاو

 يدوهيلا ةرذع ةنبا اهناب هتملعاو ةفيلخلا يدي نيب ضرالا تلبقو

 هل تلاقو * ةنيلخلا يني نيب ايناث اهمالسا تددج رث * تملسا اهنا و

 تاو و « ىنجوزتي نا يرصملا قبيزلا يلع رطاشلا ىلع قايس تنا

 يدوهتبلا رصت يرصملا يلعل ةفيلخلا بشرف يلعب اهجاوز يف ةفيلخلا
 ككطاسب ئلع فنا نا كيلع تينمت لاقن * يلع نمت هل لاقو هيف امب

 ىل لاقن نايبص كل له ىملع اي ةنيلخلا لاقف * كاامس نم لكآ و

 اوئيجيل مهلا لسزاةغيلخلا لاقف * رصم ين رهنكل 1 .ايننخ ننسبلا

 لاقف * اللاق ةعاق كل له يلع اي ةفيلخلا هل لاق مث * رصم ىم

 ةغيلخلالاقف «نينموملاريما اي اهيف امب يتعاق هل ثتبهولق ناموش نعد

 فالأ ةرشع رامعملا يظعي نا رادنزاخلارما و نسح :اي كل" كتعاق



 علو ةفيلغلا دنع يرصملا قبيزلا يلع ةياكح

 كلم اي لاقن * اهئاضتب كل رمأن ةجاح كل ىقب له يلع اي ةفيلخأ

 اهتنب ينجوزت نا ةلاتحملا ةليلدلاىلع اقايس نوكت نا نامزلا

 تلبتف * اهرهم يف اهتعتضا و ىدوهيدلا تنب ةلدب دذخحاأت.و بنئيز

 لسالسلاو .ةبصقلاو ةلدبلاو . ةينيصلا تخعا او ةفيلخلا قاسيس ةليلد

 ةيراجلاو يطقسلا تنب باتك اضيا اوبتكو هيلع اهباتك اوبتكو ه بهشذلا
 ىناط امس#هل لغج و ةّكماج ةنياخلا هل بترو *.هيلع ىدوهيلا تتيرهقاو

 يردملا يملع ع رشو * احووشمو ةفولعو ةيارجو ماشعلا ىف اطامسو ءاذغلا

 لسرا ىرصملا ايلع نا مث * اموي يفلت نم ليك يدلل حرغلاىف

 مار كالا نم :هل .لضح ام هيف مهل ركذي .اباتك ر صهب. هنانهجض نقلا

 نحال مكر وضح نم .فبال بوتكملاّى ف مهل لاق و « ةفيلخلاد نع

 ةرسيسي .ةدم كعبف * تانب عمبراب :تجوزت ينال جزفلا اولصتعت نا

 رهمركا و. ةعاقلايف رهنطوف © جزفلا :اولصح و :نوعبزالا ةنايبص رض

 طشاوملا تلجو رهيلع ملخف * ةفيلخلا ىلع ره خرم مث « ماركالا 'هياغ

 تبق ام ةرد اهلجوف اهيلع .لخد و ىرصملاي لع ئلع ةلدبلاب بئنيز

 نهلجوف تانب كلل ى اع .لخد اهدعبو ع ةرهم و

 ربصملا اهلع نا قفغتا كلذ لعب مث * لجل نمحلا .تالماك

 1 د يدارم ةغيلخلا هل لاقن . يلا للا نم ةليل . رهس

 ميمج هل نكته هزل ىلا لوالا نم كل يرج ام عيمج ىل .يكحق نا

 * كامسلا قيرز و ةناضنلا بنيز و ةلاعحملا“ ايل رلا م هل ىرج ام

 اونسبتكف * كلملا ةنازخ يف هواعجي :نا و كلذ ةباتكب ةفيللا رماق

 اودعق, ث *رشبلاريخ ةمال ريسلاةلمج نمت ةولعج#و هل عقو ام 'َحيِْهَج
 قرفم و تاذللا مداه 1 اتا :نا :ئلا ةانفا و .شيع :لاغرا يف

 4 ا يل ءا ىئلاعت.و هناعبه هللاو تاعامجلا



 هاغ رظع الا فيسلا يطيل ,ةاطعت مرمو

 اضيأ ليكحت اممو
 ,فيسلا .يمسي. ميظع 4 زاريش ةنيلدمب ناك هناديعسلا كليلا اهيا

 ءابكتل) عير“ ه*ع |للو قزريب ماو هنص ريتك ىلق ناكو ةأاش مظعالا

 ةكلمملا اجو .يلاح متملع دقو ينس ربك لق .ينا رهل لاق و ًابطالاو

 قزرا مل الا ىلا و. يدعب نم ةيعرلا ىلع فئاخ يتفآ او * اهماظن و

 هللا ماش ناعقنلا يف ن وكي ريقاقعلا نم اع كل منصف عزمت اولاقن !نللو

 هلئا ىنذاب تلمجت هتجوز عقاو رث هلمعتسا و ايش هل اوعنصف * ىلاعت

 تعض و اهروهش تليميكتسا اهلف « نوكيف نا علل لوقي يذلا نئلاعق

 ملعلا .رلعت و "ئشتنا و ربكف © ريش دزا هامسف رمقلال فم اركذ ادلو

 تناك و .عئلا_ظلا ردبلاك تنب اهل ناك و رذاقلا دبع كلملاىمسي ككم

 وكذي نادمعا تاكي الف لاجرلا ضغبت تناكو * .سوفنلا ةويحىمست

 اهملكيف :ةرساكألا كولملا اهيبا نم اهبطخ دق و اهترضعب لاجرلا

 * .ىسفن .تلتق هيلع ىنتبصغ ىناو * !دبا !له لغفا ال لوقتف اهوبا

 هل اج نلا وظنف * كلذب ةدلاو رلعاق اهركذبريش دزا كلملا نبا عمسف

 اهيبا ىلا ةزيزو لسرا مث هاهجاوزب ةدعوي موي لكر اص و: هل قرو

 ةربخا و رداقلادبع كلملادنع نم ريزولا عجر املف ** ىبان اهبطخبل

 شاملا نم لذ بعص هتحاح ءاضق مكعب هملعاو ةعصم هل قفنا امب

 كولملا نم فحا نلا لسرب  يلغم له :لاقو * اديدذغ .اظيغ طامغا و

 عجرا تيقب ام لاق و * ةقفنلائف :ضرقلاب ولو مامتهالا ةرثكو مايخلا

 بيهنا و هراثآ وع*او هلاجر :لققا و رداقلا دبع كلملارايد برخا لدح
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 ' عيمإ ةديم فلل ليلع هاش مطعررلا يفيسلا ىنباريش دزا قشع ةراكد

 رداقلا لبع « ذبل كتملنب سوفنلا

 لخد و «ثارف نع ماق ربخلا !اذه ريش دزا هدلو غلب املق * هل اوما

 مظعالا كدملااهيا هل لاتو * هيدي نيب ضرالا لمقو كلملا هيبا لئلع

 حابملا مالعلا نع تتكسفح ايصلاداز :رهش كرداواذه نم" شب كسفن فاكت ال

 ةئايعبسلا دعب ني رشعلل ةيفوملاةليللاتناكاملف

 رسبخلا اذه هغلب امل كلملاىبا ناديعسلا كلملااهيا ينغلب تلاق

 ٍ 3 هل لاقو * هيدي نيب ضرالا لبقو كلملا هيزا ىلع لخد

 و لاطبالا هذه درجت و اذه نم "يشب ١ كسفن فلكت ال رظعالا

 اذه هيلع تدرج ىقمو * هنم يوقا كتاف كلام ققنتو ركسعلا

 هل اطبا و هل اجر تلققو هدالب و ةرايد تبرذا كعم ىذلا زكيععلا

 اهيل قعفا وك كلذ عنب غلبيف اهيا وه لتقيو هلاوما كبهن و

 شيعا الو اهببسب ثوما اناو اهسفن لققتف اهسأر تحت نم ةزيغ و

 هجوتا انا هل لاق يدلو اي كيأر نوكي امف كلملاهل لاقف * ا!دبا اهدعب

 اهيلا لوصولاىف ليحتا و راجتلا سبل سبلاو يسفنب يتجاح يف

 اذه ثرتخا له ؛ربا هل لاقن © اهنم يتجاح هاضت نوكي فيك رظناو

 رفاس هل لاق و ريزولاب كلملا اعدف « يدلاو اي يعن هل لاقف يأرلا

 هيلع ظفتحا و :لصاقم ىلع ةدعاس و يدارن ةرمثو يدلو عم

 اعمس ريزولا لاقن * ينع اضوع هعم كناف © ديشرلا فكيأرب ةربدو

 بضللا نم رانود فلا ةئامقلث هدلو ىظعا كلملانا مث * ةعاطو

 ٠ كلذ هيشالمورئا> ذ و اعاتم و اغاصم و اصوصف و رشاوج ةاطعا و

 *« هل تعّدف ءاعدلا اهلأس و اهيدي لبق و هتدلاوىلا لخد دلولا نا رث

 لئالقو رئاخف هل تجرخا و اهنئازخ تعتف و اهتعاس نم تماق. مث
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 تاورجم ها دلب علاوي ولا جس ويتجدوا ثم ة امك 7 .٠
 نيا قمم ياك ىذلأ ًءيشلا عيمج و افحت و سبالم و اغاصم و

 مث © لاوما هلذاعتال امم ةغلاشلا كولمل ال وع

 ايزثو ةريغ و قيرطلاىف ةيلا ج ةناملغ و

 ةيئارتو هلققا و هيشلاو عدو و * امهعم نم و ربزولاو وه راجتلا يزب
 هيلع .تلاط املف *«ناهنلاو ليلا ءانأ رافقلاو يراربلا نوعطقي .اوراس و

 نفع تحس ب دي رولا فله ,لشقل قيرطلا

 اتحد ام عج هباود و

 نادل ا تمم

 م 6س86 <

 ش نعاسم نامزلاروج لع يلامو كاز 7 لاو قاوشالا بع يمارغ
 0 اَدباَذاَك امسلاو ايرَعلا ىع ار

 لئاز يلج وافي او اب ريش 6 و هلا عراك
 لح و وأ نفسا وهاس.الإ "1 اناالو يلق 3 - ل ام مُقَحَو

 سد دس معو ع0صمص يي

 كل يبدل ةوجراام رع ناف

 سم 6 ست عي - م” نم 2

 انيقة عمجج# نا ىلا تربص

 كل م ا 2 هه د <

 نعاسملا اوك دعي يرابطصا لقو
 اا 1 ل

 نساوسلاو ل ىدعلاكا3 نمدمكتو

 « كرولا ءام هيلع رويزولا شرف ةعاس هيلع يشغ  ةرعش نم غرف املف

 جرفلا هتبقاع ربضلا ن اف كسفن ربص كلملا نبا اي هل لاك قافا املف
 ىلا «هبلسي و هفطالي ريزولا لزي ملو كيرت ام ىلا رئاش كنا او
 قيرظلا كلملا با ىلع تلاط املف * ريسلا يف او دجو هعوز 9

 0 ني را يربح 22 ولاا علف لمي اف يوت ويح مر

 باو اني ل ردم © س ير وب اها عب

 قرا بيهل ىف يم“ ج48 و قلقلاو 0 دا ل داعبلا لاظ

 0 3 ل ل ا 0 70

 سور < -” باهل

 ماا راى هيض

 رورمصمسومور م6 4 0 2

 . ءاعإ 58 ب
 م1 #28 2 رص اه 7 6 72026

 اوقشع 11111 ذ لمح قطي 0



 جرمأج :..  .نيوعهتلا ةريعلا لب ىلا: ريزولازو ريش د زا لوصو ةياكح

 ريا تن سزاولا © قرفايع .ةيج جارزم »6و 2526ه. س دعم تي هرب مسه

 قيطني ٍلْيِللا لوط ينغج نأك نا مريخ ماى دع ليللا اوريعتسا و

 نم ه«يق الي امم اكشو اديدش ءاكب ىكب ةرعش داشنا نمم غرف املف

 ام ايا اوراس و * هانم غولبب ةدعوو ةالس و ريزولا هفط الف مارغلا لش

 لاقن ٠ سمشلا عولط دعب ءاضيبلا ةنيىدملا ىلع اونرشأ ئتح لئالق

 ةنيدملا هذه رظناو ريخ لكب كلملا ىيا ايرشبا كّلملا ىبال ريب زولا

 دشناو اديدش احرف كلذب كلملا نبا حرفف اهبلاط تنا يتلا ءاضيبلا

 4 0 9 2 6س مه ياي 7

 ا ىو رت سمس سك رس سا ب

 200 20 31 الكتل 2 ١

 كاع صوم سب ريا خ2 72... ٠ ها هه. © 8 ان

 مداقسلقلا ىلع ادرب اهل' تدد و م اوحن ىم ح ايربالا تبشن ا و

 ه١ جملا تا
 لا وهدم مهم 6

 رطاومت دسك يناس للهنتو
 ماع 5 1 وف اهعم دا د قو

 لع مراجخا نا .نع الأس و اه.الخد ءاضيبلا ةنيدملا ىلا الص و املف

 * لصاوح ةغلث امهل !فخاو هيف الزنف هيلع امهولرف * لاومإلا بابرا

 اماق او امهتعتما و امهءّئاضب اهيف الخداو اه ادتف جمتافملا اذخا اهاف

 كرداو ىلملا نبا رما يف لم-ت# ريزولا ماق رث ه..احارتسا ىقح

 ز 3 اس فاوجبا مالعلا نع مي حابصلا دا از رهش
3 

 ةثامعبسلا نعب نو رشعلاو ةيراعلا ةليللا تناكاملف

 الزن امل كلملا نباو نيززولا مناونيعبلا كلتلا اببهزا ينغلي تلاق

 امهن املغ بانه اسلحا و لصاوحلا ىف امهعثاضب الخداو .ناخلا ىف

 هل لاقف © ىلملا نبا رما يف ليحت# ريزولا ماق احارتسا ئتح اماقا.رث



 سوفنلا ةويح لاب يفريشدزا لجال ناكللاريزولا ذخا ةياكح مع

 لاقف * ىلاعت هللاءاش نا كل حالصلا هيف نانظاو ”يشيلابب رطخ لق

 « كيأر هللا دده ىل ابب رطخ ام لعف اريبدتلا نسعلا ريزولا اهيا هل

 كعقت و ىنيزا زبلا قوس يف اناكد كل يركتسا نا فيرا ريؤولا هل لاق

 نظا اناو * قوسلا ىلا جات-#ماعلاو صاخلا نم فحا لك نال «اهيف

 لييمت نويعلاب سانلا كيلا ثرظن و ناكللا ىف تسلج اذا كنا

 ليمتو ةليمج كتروصى ال * بولطملا لين نلع ىوقتف بولقلا كيلا
 ديرت و رات ام لعفا هل لاقف » رظاونلا كب مهتبت و رطا علا كيلا

 ةنيدملا ىف نايشمي اجرخ - *رانيد فلا هيف اسيك هبيج يف لخاو

 ناسئبس اولاقو .ه كلملا نبا نسح يق .اوتهبو امهيلا سانلا ثرظنف
 2 2م سوم و 2000 6 7 6

 *« نيقلاخلا 3 ها هللا كرابتف نوهم ءام قمت باشلا !له قلخ نم

 وو -"- 23: ةعيضا © ل ند تيكا

 نمو * ,يرك كلم الا اذه نإ ارشب اذهام اولاتو هين مالكلا رثكو

 جرخف ةنجلا باب نع نانجلا نزاخ ناوضر اهه':له لوقي نم سانلا

 فرشتن ةجاح نم كل له يت داس ايامهل لاق مث * مالسلا هيلع

 * قوسلا فيرع انا لاق 2 أي تنأ قرف م و ريتزولا هل لاق *اهئاضقي

 ءارشلاو عيبلا ملعتيو اهيف ساجمل قوصلا اذه ىف اناكد هل لخأ

 * ةعاط واعّمس فيرعلا لاق *راجتلاقالخ اب ىلخشتنو ءاظعلاو لخ الاو

 راضخا ريزولا لسراو # اهوفظنو اهوسنكف اه وسنكي نا نيل الدلا



 عدو ناكدلا ىف ريغدزإ سولج ةياكح

 رضحاو ةدخ#م اضيا رضحاو «رمح الا بهذلاب شكرزم اهرئاد و: ةرّيغص

 يناثلا مويلا يف ناكا هاف ناكدلا ”ةلمب ام ةعمرضح ي.للاشامقلاو عاتتملا نم

 هم !دق فتواو هبترملا كلت لئلع سلجيو ناكىلا جتفو مالغلا رضح

 نيدبع ىناكدللا لغسا يف فقواو * سبالملا نسحا ىنيسب ال نيك ولمم

 نيب سانلا نع ع ةرس نامتكب ربزولا ةأامصو | لقو * شوبعل | نسحا نم

 نزاخملا ىلا ىضمو هيلكرتبو ٠ هجئاوح ءاضق للع ةناع ,الا كلذب

 راصف © .مويب اموي ناكذلا يف هل ىق جذتي ام عج هفرعي نا ةاصواو

 هنس-#و هب عماستقس انلا تناكو * هم امق يف ردبلانأكهناكد يف انسلاج مالغلا

 مءننسح ىلا اوزظتي: ئتح  قوسلا - نورضعبو ةجاح ريغل“ هيلا قوتايق

 * ةارسو هقلخ يذلا ىلاعت هللا نودبسي و هل !دتعاو ةدقو هل امجو

 قلخلا ماحدزإا طرف نم 4. ةشي نا دحا ردقي ال قوسلا نكلذإزاصو

 ةرما يف ريحتم وهو ال امشو انيمي تفتلي كلملا نبا راضو * هيلع

 دحا عمت ةييد لوعب ناىجرتدو دع هل نوته |ب م ىنيزلا سانلا نم

 ملف ىلملا ةئبا رك هيلا بلجي نا. هلعل ةلودلا ىلا نيب رقملا نم

 موي ليف هينمي ريزولاو * كلذل هردص قاضو المبس كلذ ىلا فج
 وضه امنيبف © ةديدم ةىملاعلا !ذه نلع لَن ماو ةدارم لوصحب

 ةمشح اهيلع زوجع ةأرم اب اذاو ماي الا" نم اموي ناكللا ىف سلاج

 ىارمت اههن ”مناتيراجاهفلخ و «حالصلا تمانيق  ةسن 3 ظهوراقوو ةبيشاو

 نم ىناحبس تلاقو 4 عاس مالغلا تام اتو ناكرلا للع تفقوف

 لاقهجولا 9 تفا دالبلا: ى | نم هل تلاقف * هيناح 7 اداب

 لئلع ة-فنبفكملا «له لا تح لقو يما ايدنهلا ىحاوف نم انا اهل

 لنيل "يش نا تلاق مث# مداق نم تمرك هل تلاقف * ةجرفلا ليبس



 ناكيلا ىفزوجعلا عمروش دزا ةاقالم ةراكح رع 84

 ابملف * كولملل ماصي ادملم ايش ينرا: شامقلاو عاتملا و. عئاضملا نم

 ميلملا نيديرتا لاق اهم الك عمس

 نما ىلاغ نوكي ايش بيراانايدلو اي هل تاق » هب ايرال جاصيي يش لك

 ىنيبلطت نمل ينيملعت نا دبالاهل لاقعادنع نوكب "يش نلغا لكشلا ميلم

 انا يدلو اي تقدص تلاق# بلاطلا ماقم كيلع ضرعا ئتح ةعاضبلا

 يدع ِن اف بياع هضرعا لئتح

 بجا_ص رداقلا دبع للملا. تنب سوفخلا ةوبنح ينديسل ايش ديدرا

 هلقع راطب اهم الككلملا نبا عمس املف. © دالبلا هذهكلكم و ضرالا هذه
 ةديبع الو هكيل اممرم أي ماو هنلخ ىلاةديدمف * هبلق. ىفختو احرف

 ةرصلا ءذه, اهل لاقرو *زوجعلا .اهعفد و راديد ةئام.اهيف ةرص .جرخاو

 يواست ةلح اهنم جرخاو ةمجَقب لا ليدل ©« كيايث ليسغ لجا رف

 «ركضرإ [ئلا هب تقج ام, ةلمج م !ذه لاقو رثكاوا رانيد فال ةزرشم

 نلماك اي ةلحلا هنه مكب تلاق و اهتبجعا زوجعلا اهيلا ترظن املف

 ٍلوقلا هيلع ادا هتريكشف, نمث ريغب , لاقت :*. فابصوالا

 مل اذا كيلا ينم ةبش يه لي.انهعاسهكل فل ام ه«للاو لاقف

 عمج, يزلا:هبلل ىمعلاو ©.كل ىنم ةنايض. نوكي و ةكلملا هلبقت

 بتدج و ةجاح' مايالا :ضعب. يف: تجتحا اذا نئتح * كانو ينيب

 مالكلا كلذ نسح نم زوبوعلا  تبيعتف © اهئاضق . نيلع ٠ يل. ةنيعم

 اهل لاق يديس ايرسالا ام. هل تلاقف ؛*, هبدا ةدايرز و هسرك ةرغك و

 م

 رسال | فمي ينامس يايا. يدلاو ةبعم نم اهل. لاق ىياجبتلا: عتب لن ليف

 لخ يدلو اي تلاقوزوجعلا 4زرم نرويديا“مح3 يش للع لدي دو سيل و

 نس بلل عل تخيل اا

 ا



 عملا ناك كلا ئفزوجعلا مم ريغ دزا ةاقالم ةياكح

 ةجاسح كل لعل لردومض و كوماب :يبملغاف قوما قجا نم.الا

 اهلمهاعو اهدي يف هدي طظح كلذ لنعف * اهئاضت ىلع ىئعاشاف

 كلملا تنبل هتبح»ب اهريخا ون هلك هير اهثذح و نامتكلاىلع

 ميحكاوش !ذه تلاق و اهسأر زوجعلاثزهف * اهلجا نم هيف وش امبو
 عانطت نا تذرا اذا رئاسلا لمملاىف ءالقغلاتناق يدلو أي نكلو

 كعم ناك و لو رجات كمسا يدلو اي تنا و * عاطتسي الام نع لساف

 ةجرد ىطعت نا ثدرا اذا و * رجات الا. كل لاقي ال زونكلا ميقافم

 '”يش يلف رسيما تب و ضاق فسد باطاف كتجرد نع ةبسيلاع

 و تنبيه و * نامزلاو رصعلا كلم ثنب الا بلطت ام يللو اي

 ايهرصق ريب اهرمع يف ثأر الو ايبنكلا روما نم ايش ا مل ءارذع

 ىض الا قزر ام اهابا نا و *حداق يَأر و علاص لعف و مجار لقع

 اهيلع 0 اهيلا يتأي موني لك يفو :«حؤر نم زعا ةلخع يض و

 ردقي ادحا نا يدلو اي نظت الو *اهنم فاح اهرصق يف نم لكو

 هللاو * كلذ .ىلا يل ليبس الف مالكلا اذه نم "يشب اسهملكي :نا

 * اهلذع اميقم تنكول ىدارم و كبحت يحراوجو ىببلق نا يدلو اي

 رطاخا و فكبلت ءافش هيف لعج# نا هللالعل ”ىشب كفرعا انا نكل و

 وش امو اهل "لاقن © كتجاح كل يضا 'ئتح ىلامو ىحؤورب اكعم

 لل_عصب نا دحال نكمل ل هنال كلاوس ىلا كبيجأ اناف كلذ ىنم
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 اماع ايبا كلم جارخالا انمث الو ةميق اهل دجت ىلف كلملا تنب
 دنع نم وا ةلفع نم ةلعلا ةنق له يتياداي زوجعلل تلاقف * الماك

 انتنيدم نمرجاتلا اذه لض يىتياد اي تلاق ةذنع نم يضه تلاق # ةريغ

 * بيرق نعالاانقنيدم لزن امو يتديس اي بيرغ ىه تلاق © بيرغ و

 مسي رك دقلا لدتعم هجولا ميلم مدخ و ,شح بحاص ةللاووش و
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 يف لاق امناو اهننمث رادقمتب ينربخا ام يذ ليس اي هللاو زوجعلا تلاقف

 ملصت ال اهن اف كلملا ةنب ال ينم ةيدش يه امناو انمث اهل لخأ ال
 :لخأيال هنا فلح و يعم هتلسرا يذلا بهذلا درو * اهريغ لحال

 اذه ام هللاو كلملا تنب تلاق * ةكلملا هلبقت مل نا كلوش لاقو

 ىلا يدري امير هرما ةبقاع نم ئشخاو ليزج مركو ريظع حاممت الأ
 تلاقف « هل اهيضقن ةجاح هل ناكتا ىتيا داي هيل أست مليش يالف ررض

 ينعلطي ملو ةجاح يل لاقن ةجاح كل نه هل تلقو هتلأس يتديع اي

 اهت لخ اف# ةكلملل اهيه لق ىل لاقو ةقرولا له يناطعادق هنا هااهيلع

 رغصاو اهباوص باغو اهل احريغتف اهرخآ ىلا اهتأرتو اهتحتفو اهنم
 َح و
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 هرادقم اموزوجحلا تلاق «ممطي نا هتبتاك نا فاخا ينا كلملا تنب
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 هيلعا هبضغو زوهيعلا مم ثايبالاسوفذلاة ويح باوج ةياكد عل عا

 لاقإو: « رانيد ةثامغلث اهاطعاو ةايا زوجعلا ىطعاو باتكلا ىوط من

 تاكد نئتتح تزاسو هيدب كابق و هتركشف كدب ليسغ ةله اهل

 هته رو رن قولا هتأرقو هت ىلخاف“ * باتكلا اهتطعاو كلملا تغيب ليلع

 نم باقبق يلع تشمت * اهيملجر يلع ةمئاق تضهفو اهىدلد نم

 بضغلا قررعو اهيبا رصقئلا تلصو ىنتح رهوجعلا و ردلاب عصرم بهذلا

 تاْظ ّر :املق"ذ' اهلاح "نع .لأشي نادخا ”رسج ام و اهينيع نيب ملاق

 يطاحفلاو يزاونغلا اهل لاقق اهدلا و ىلملا نع ثلأس رصقلا ىلا
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 ين دليساي اهل تلاقو * اهيذي نيب ضرالا تابقو أملا تمىلقت ظرغلا و

 يبا رصق ىلا ةكلملا اهل تاق ةغيرشلا تاوطشلا ءله تناك ىيا
 لجالالا تحرام انا تنلاق * ”تعماح يضقي لحا ناك اما يتاديساي تلاق

 هكسميف يبا هيلع طلساو راسجتلا تلك نم ئل ى رجامب هملعا نا

 عديالو © رهنيك اك د لئلع مهباصب و هتوس يف ناك نم عيمج كسميو

 لهو زوجعلا اهل تناقن * انتني لم. يف رهقيماب رغلا راجتلا م ادحا

 ينا الا معن اهل تلاق * بسلا: اذهل ال: مرت لمساب كيا جلا: قه و

 »ا اذا ب نونقلاو ديلا :ىف انئاهاهتيأز“ لب :ارضامب#اهق ليف ورام

 هلل ةاوينصلا ىتديساي ريلعلا عيمسلا هللاي ذوعا ووجعلا كتناق * هءوجر

 يذلا نايذهلا -مالكلا اذهب كلمنا نيملعت فيكو سانلا لقعا تنا

 تيقل كلا“ يضرفا زوجعلا لاق كلذ ماو تلاث# هواشفا كحال يغينيال
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 مود هيلعاهيض ءوزوجعلا مم تايبالاب سرفنلاةويج باوج َةَياَمَح

 كردا و كلملا تنب اودسفيا اودارا: مهنا با ملا ىف: سهل لاقيف

 جا سي تملا .مالكلا | نع تيتكسف حاصلا داز رش

 ةئايعبسلا لعب نورشعلاو ةعبارلا ةليللا تناكاملف
 يضرفا كلملا تنبا تلق زوجعلا ناديعسلا .ىلملا اهيا ينغلب .تلاق
 سانلا رهاري سيلا رابتلا قدشب رماو .كلذب ىلملا تملعا كنا
 اودسفي نا اودارا مهفا باوجلاي ف مهل لاقيف * رهقنش بيس ام نول أمسي و

 لوقي واساوضعتب] كىنع تاياكعلا لقن ف نوفلتخمف * كيلا كنب

 *« اهنم اوعيش ئتح اهرصق نع ةبئاغ ىضو مايا ةرشع يف لبيع تدلعت

 ندا ىنبللا لمد ىتديساي ضرعلا و * كلذ روغ لوقي مهضعج و

 كآبا يربخت نا ك ايان * رئتليال عيضنا اذا جاجزل اكو هشنديرابغ

 كد بيغي ال م يتديساب كضرع كتهني الما رمالا اذهب ةريغ وا

 هيب لجت لنا مجارلا فكلقعي مالعلا اذه يريم و * اذبا ايش سانلارابخا

 مالكلا اذه زرجعلا نم كلملا تنب تعمس املف *نيديرتام يلعفاف اسيصص
 نكلو ريح يتياداي هتلق ام اهل تلاقف * باوصلا ةياغ يف هتدجوف هتلمات

 نئلاعت' هللا فنع ةبيط كتين نا زوجعلا تلاق ©يببلت ىلع سمط ظيغلا ناك
 ءايح ةلق نع تكسنإل اذن اوهو رخا يش يقب ,ركلو !ذحا يرمخت ىل 0

 1 ول راوتلا سسخااي هل يلوق و اباتك هل يبتكاف * راجتلا ىسخا بلكلا !ذه

 كبلصب ثرما ةغاسلا ةله يف تنكل ا بئاغ كلملا تدجو ينا
 ٍِء

 اج
. 

 انه" نع ميدرت نتج مالكلاب هيلم. يظلخا و« ضزالا :هجرو. لع نتف
 وه اهع مجري لض و كلملا تنب اهل تبلاق ه هتلفغغ نم ةيهبن و رمالا

 اناو © - رش ومالا !ده نم كتوفي اه خركلو كنا ريج عيمجو 70



 هيلعاهبضغو زوجغلا عم تايبالاب سوفنلا يوي ةياح ع7

 « عتو امب هفرعاو هملكا انا و مجري ال فيكو تلاق * مالكلا اذهب هيف

 كفاك باي تمبالا + ءنه "هيلا ؛تبتك زو: ساطرقو .ةاوداي تعلف

 م.م و رتو م س رح 2

 ايلا 1 8 ايده لصقت و اداب كم سس كولا تلت

 ه هم < © هرب ء ررزووزو ست <6 0 ٍِ -

 سهم و ع 2 م8 رز 3 54 8 2-2

 قصب لاوشالا رم داع انلثم وه 7 2
 ماقام رسالمل س ني < ل

 اياب محرك نييحلا اذ نم كلعت هتينج امع نالا د 5 0

 الثا بلكلا !ذه يمنا ىتياداي اهل تلاقو زوجعلل باتكلا تمدق مث

 ام يتديس"اي هللا و زوجعلا اهل تلاق * هتعيطخ يف لخدنو ةسأر عطقا

 ع لتحهب تراس و باتكلا تذخاو # هيلع باقتي امنج هل يلخا

 0 نوكيام 7 36 نوعجار هيلا 555 هلل انا لاقو هسأر ره َو

 كسفن ربص اينلو اي زوجعلا هل تلاقف © يداج فعضو يربص لف نلقو

 كيلا ”يجا اناو كسقن ىفام بتكآو « ارما كلذ: دعب ثدع# هللا لعل

 اهتيوو هل عسمجا نا دب الذ انيع رقو أسفن بويطظو باوجلاب

 تايتالا ةذه هنمضو اياتك اهل بتكواهل اعدف * ئلاعت هللا ءاش نا

 0 ا 2 8 2 0 يال 506 رة 6 دام ادام

 رم س - و 5, 802 2 < اج خخ م72 2

 تيبص ثيرف 3 اراهن اة ا

 هم لوا لبا ا

 زهد من ىو نب و 0 اني سس روز م حج هه يم 60ه < ١ يع

 تضج كابي اغلا بع: نينا 4 راش كو هلإ تلأس

 راه و 1 60 بد د ومع 6 ©:2 .© هم س

 تيمر م اردغلا لاوس اب ينال يضتراف يل جاع لصوب يضقيو
 سا احا م ع



 عا هيلَعاهبضهو نقوفنلا ةونيحن ناوج :ةياق

 ةثامعبرا اهيف ةرص اهل جرخاو هايازوجعلا ئطعاو باتكلا ىوط مث

 اهتطعاو كلملا تنبل تلصو نا ىلا تفرصناو عيمجلا تدخ اف رانيد
 اهل تلاقف ةتقرولا :له ام اهل تلاقو *اهنم :لخ أد ملف باتكلا

 «رجاستلابلكلا اذه ىلا هتلسرا يذلا باتكلا باوج:له يتديس اي

 تذخ اف * هباوج افهو معن تلاق فيفرع امك هتيهن له اهل تلاق

 نيا يع وحل تن
 نمد 4«را 1 يف ةرذذ ام ىتديس اي تلاق كم الك ةجمتن

 ةفتللا مث رخأ نلا هتنأرتو اهنم باتكلا

 ا روب
 00 تناق داز لإ هللاو ال تلاق #* لضم اه نع رذتعاو

 الو باتكب ةجاح ىلام تلاقن هب لسعفا ام كغلبي فوسو اب اتتك هل

 تلاق هلماعطقاو ةر ج زا تح باوج نم دب ال زوجعلا تلاق #. باوج

 زوجعلا تناقف باتك بادصتسا ريغ نم هلما ىعطتا كلملا تنب اهل
 ةاولب تعلق با_ت5 بادودتسا نم «لمما عطتو ةرجز يف لب ل

 رمز فيستا احح ع كام ييبالا؛له هيلا تيتكو ساطرق و

 اص هم 5 ل | را وه ورم هرئءوم قص م اس

 أك اهنا رعشلا ىف يدي طخ مد ةبتعم كعنمت ماو ب
 د1 .كاييف 0 2 مم < 2

 اك اعرا تن يِناَف فلاخأ 0 البا هب رم الو كاوش

 لبو سي < مل 6 س 6 تس

 ( امني نوجلا ىعان ءاج امناف هلئاق تنا ام 3 تع ناو
 س60 ”ه يايا للا رك هنو مع مو 6 /ٍ 0

 220101011 سة 6 26 22 ده س 6-2

 زوجعلا اهتذخاف ظيغب اهدي نم ةقرولا تمر 0 تغرف املف

 اهرخأ ىلإ اهأرتاملف * اهنم اهلخاف مالغلا ىلا تلصو ئتح تراسو

 اهيلا لصي ام هنا و هيلع اظوغ الا ددزت مل و هل قرت مل اهنا اه

 ثتايبالاةله اهيلا بكف اهيلع وعديو اهباوج بتكي هنا هبلقبرطخف
26 
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 سرغنلاةوي>ىل:ةزوجعلا عم ثايبالار يش دزالاسرا ةياكح م

 ل يع خه 5 52 م ضار سم6 بر رس مج

 نعم يف ترص اهاوه يف ىتتلا نم 2 وفقت: ح ءايشولا ةدمخلاب بر 8

 ٍ يا 20 00 2 7 مم سة 0 0 00

 ىمحري سيل نهم للا ىمقش 77 ىوج ني 0 تناو
 99 م 20120 أ هيي عي 9 دع م 9 207

 د د اي م م ه < مم 0

 ينفعسإب موق اي افعسم لجا 6 اهل ين ما الا 5 يف ميشا

 © ةديص 9 6 دبب 7 < 6 رب اني سر س مر 60 07 17

 يَ يفاويرس يف حوتلا د درا لبسَنُم 00000 0
 س ع6 0# ©. هلى َّس ه2 6 مرو مآ صقل دس تا 5200

 2 -- 0 ولسا فيكو م نع اولس يلدجا و
 وو 6. م. ص 1 سو م م1 قسد 8 2

 يم“ ولا قالا قورص تايئان نم تنما لهف ينريخا نيبلا ر ءاطاي

 سيخ اهيف ةرص اه اطعا و هايا زوجعلا ىطعا و باتكلا ىوط مث

 وو ١ ليلا متعب ليلع تلخد لوح تراسو ةقرولا تذخاف رانيد ةّئام

 اهل تلاق و اهدي نم اهتمر اهتمهفو اهتارت املق * ةقرولا اهتطعا

 ىنم و كتم يل ئرج ام عيمج ببس ءوسسلا زوجع اي ينيفرع
 يلازت ملو ةقرو دعب ةقرو كل تبتك ئتح هنم ا كركم

 #3 تاياكح و تثايتئاكم انعم هل تلعح نئتح اننيب لئاسرلا لوح يف

 امو * همالث كنع مطقاو هرش كيفكأ انا نيلوقت تقو . يو

 انئيب نيريصق و اباتك مل بتكا نا لجل الا مالكلا اذه نيلوقت

 تثرمأو اهوكسما مادخ غي 0 * يضرع تكيس لدح ةيداغ ةعئار

 و اهندب عيمرج نمد اهوامد ثرج نا نلا امجوب رضق اهب سر مادخلا

 ىلا :اهيلجر نم اهورجف اهورج# نا .يراوجلا ثترماو *اهيلع يشف

 نم ِتتافا اذاف اهسار دكزنعةيراج فقث 3 ترماو * ردبصقلا رخآ

 !له لعل ىنيدوعتال بتنا انيمي تثفمح ةكلملا نا اهل لوقد (هتشفغ

 تتقافا املف * امزح للتقب نرما هيلا تدع ,ناف * .هنيلخ دئالورصقلا

 ةعاطو اعمس تلاقن * ةكلملا هتلاق ام ةيراجلا مهتغلب اهتيشغوم



 0 0 وس ريع بسال رق عجبني نااار ربا

 موو  اهلاهب رسواهدنع نمزوجعلل سوفنلا ةويح ج ارغعا ةياكد

 [عتيب ىلا اهلموعي نا الامخ كثرماو اضفق اهل كترضحا يراوجلا نا مث

 هترماو ابيمط اه ارو تاسرا و * اهتيب ىلا اهلصواو لامحلا اهلمسف

 ثقافا اهلف « رمالا بيبطلا لثتماف "يرهق ىئته ةفطالمب اهنوادننا

 اهعاطقنال الد ىلش نزح نزح لق ناكو مالغلا لتع تهجوت و تبكر

 و ءاضخه ان اهيلا ماق اهأر املك * اهرابخا ىلا اثوشتف راسصو هنع

 ميمعا هتربخاف [هلاح نغ اهلأسف ةفعضتم اهدجرف اهيلع ملصو اهاقلت

 لد ئلغ !لب قَد ورمالا كلذ هيلع بعصف ةكلملا نم اهل لورج ام

 ةكلملانوك ببسام يما اي نكل » كل ئرجام يلع رسغ هللا و لاقو

 هجو ىلع ام اسهلم اناتسب اهل نا رلعا يدنلو اي تلاقن * لاجرلاضغبق

 قلاقللا نم ةليل ثناذ هيف ةمثاذ١ تناك اذا قفتاف * هنم نسحا ضرالا

 * ناتسبلا ىف كلزن اهنا مانملاىف تأر ذا موخلا كيلا يف يه اهنيبف

 هنه لعب نلع لغق و احمق هلوح رثن و اكرش بصن دق ادايص تأرف

 ثعغمتخا نق و ةءاس رادقم هلا نكي 1 * ليصلا نم هيف عقي امرظني

 هيف طبختج زاصو كرشلا ىف ركذ ريط موف مقلا طسقتلتل رويطلا

 ةءاس ريغ هنع بغت 7 اهتلمج نه ةاقناو © هنعرويطلا ترفنف

 يتلا نيغلا تلواخ و برغلا ىلا تمدقتو هيلا ثداع مث ةغيطل

 تت اهتضرق لوّمح اهراقدمباهيف يارا لؤت مل و #2 اهريط لجر يف

 1 فكرشلاىلا رظن قانا املف © سعني لهاقدايضلاواله لك * اهرياط

 رثلا نم فعب ىلع لعق و ٍيمقلا رثن ددجو ةدلصاق لسقنا لق

 قثنالا ا-هتلمج نمو ةيلع تعوتجا لق رويظلاب اذاو ةعانض قعبق

 تْغقَو لق ىفثالاب اذاو بخلا ط-ةتلتل رويطلا تملقتف * ركذلاو

 اهريطتو اهنع ةفيمج مامحلا راطف هيف ظبتحت تراصو كرغلا ىف

 بلغ دايصلا ناك و *اهيلا دعي راو رويطلا ةلمج نم هتصلخ يذلا



 اهلاهيرضواه لذه نمزوجعلل سوفنلا ةويح جارخا هياكح 20

 همون نم قانا املف * ةلديرم ةدم لعب آلا قب 1-2 مونلا هيلع

 اهيلجر صلخ و اهيلا ملقت و ماقف كرشلا يف يهو ةريطلا دجو

 تلاق و * ةبوع رم يهو كلملا تنب تهبتناف * اهحبذو كرشلا م

 يمر و لجرلا. ىلع نفشت 5 ءزملاف ءاسنلامم لاجرلا لعفت !ذكش

 ىلوملا اهيلع ئضت اذا كلذ دعب و * ةةشملا ىف وهو هيلع اهحور
 ةعم هتلعف ام عاض و اهصلخي مل و اهترفي هناف ةقشم يف تعتو و

 فورعملا نوركني مهناف لاجرلاب قغي نم هللا نعلف ه فورعملا نم

 لاقن مويلا كلذ نم لاجرلا تذغب اهنا رث © ماسنلا روعم هلعفت يذلا

 تلاق * ادبا. قيرطلا ىلا جرخت ام يد له يما ايزوجعلل يليلا# َّن

 « نامزلا تاهراتنم نسحا نم ةشزن وهو اناتسب اهل نا الا يلاو 7 ذل

 اموي «يف جرذتت و «يلا لزنت هيف رامثالا ماهذا كنح ماع 1006

 00 الا ناتسرلا ىلا: لزنت ام و اهرصق يفالا تيبت الو * !دجاو

 و أيش فكملعا نا ديزا انا و ناتسدبلا ىلإ ىلداو وهو رسلا

 ارهش رمغلا: نا وا ىلا يقب هنا ماعاف * كل ) حالص هين نوكي هللا ءاش

 حورت نا كمصوا اذه انهوي ىمف * هيف ج رفتت لزنت و لحاو

 «!ةذرم و.ةبحص هنيبرو ,كديي لمعت و نادبتسملا كلذ يلوخ :ىلا

 نابتسبلا !اذه لخدي ىلاغت هللا قلخ نم ادحا عدي ام هناف

 نودنكا كلملا تن» تلزن اذاف * كلملا تنب رصقب الصتم: هنوكل

 كتداع يراج ىلع تنا حورتف * .نيمويب اهلوزن لبق كتملعا كت

 كلملا تنب تلزن اذاف » هيف كتايب ىلع ليعتتو ناتسبلا لخدتو

 حاتبصلا دازرهش كرداو نكام الا ضعب يف ايفتخم تنا نوكت

 سس سس سس جس سلا مالكا نع تتكشف



 ه١  اهلاهيرضواهدنع نمزوجحللسوفنلاةويبح جارخا ةياكح

 ةئامعبسلا لعب نورشعلاو ةسماخلا ةيللا تناك املف

 هل تلاقو كىلملا ىبا تصوا زوجعلا ناديعسلا كلملا اهيا ينغلب تلاق.

 اذاف * كمملعا نيمؤيب اهلوزن  لبقو ناتسبلاىف :لؤدق:كلملا تدب, نإ

 اهل جرخاف اهتبأر اذاف نكام الا ضعب يف ايفتخ“ هيف تذا نوكت. تلؤف

 يدلو اي 1

 بط و انيغ رقف ةروصلا ليمج كنال كبح تنتتفال كترظن ول اهنا

 -طءاو * يش لك رتست ةبحملانأاف كبتتت كنأر اذا اهناف

 « اهركغو اهدي لبقف اهنيبو :قيقيت عمجا نادبالف * يدلو اي اسفن

 تايبقغ “ثلث وا ينا ردنكشالا :نيزحلانم تاقش كسب اهيا: عقاد

 ناصمقلا لججا نم ةليصفق ةقش لك خدو © ةفلاتخم ىنهفاولا سلطالا نم

 نسحا ةلدب لك تالدب ثلث اهل لمك ىتح * ةناطبلال جا نم

 قيرط فرغت نا بحتا يداو اي هل تلاثو * عيمجلا تذخاف .ةطايخلا

 فرعيل اكوامم اهعم لسراف 2 ا لاق كناكم فرعا اضيا اناو ىتثيب

 زماو كلملا ىبا ماق زن وجعلا تهجوت :املف * هتيب اهثرعي و اهناكم

 ك1 || با مالك ريزولا عمع انئولن * ةرخآ ىلا هلوا نم زوجعلا عم

 لوقلا نم جرخا ينا ريغ ةليح يدي يف ريصب ام لاق * لعفت امف لابقا

 اهتدرا و اهمدخ ىنبد نم اهفطخاو اهعم يسفنب رطاخا وم لعفلاى لا

 دارملا لصح تملس نافذ * رغتالا ربلاضرع اهب بلطا و ناصعلا ىلع

 ربزولا هل لاق * ةميمزلا ةويعلا عله نم عحيرتسا ىناف ثبطع ناو



 نيوفدلا ةويحب ناتسب يلزخ عمزيرولا ةليح ةراكح كاف

 اندلب نيب و اننمبو انرغفس نوكي فيك شيعت لقعلا ا|ىلهبا يدلو أي

 نامزااكولم نم كلم مم لاعفلا ةذه لعفت فيكو * ةذيعب ةداسم

 ةركاسع ضعب رمأي نا نم نم نال امدرو * نانع فلا ةثام :دب تح

 لاق *« لقاع هلعفي الو ةحاصم وه ام اذه و * قرطلا انيلع مطقتف

 تيه يناف رهبدتلا نسحعح !| ر4يزولااهيا لمعلا نوكي فيكف كلملا با

 مااا ناتسجبلا ا!له ىرث لتح لغ لا وبصا ريزولا هل لاق * ةلاحمول

 ضهن جابصلا ربصا املف # هيف يذلا ىلوغلاعم انل يرجي .امو هلاح

 اسيشمت و راتيد فلا هبيج يف لخا و كلملا نبا و وه ريزرلا
 ا ولا 7 رضوا 7 0 8 تح

 نا خم لجر باب لا ا نمو تن ىانجلا ضاير نم ةضور

 نإ كعي ةيمدق ' نلع ماق امهتبيش نياعو اههّأ املخ * ةبطصم للغ

 امكل لعل يدايسا اي 1 لاق و * مالسلا امهيلع درف هيلع املس

 ءابرغ موق اننا م ب يلجأ ويزؤولا هل لاق * اهئاضقب فنرشتا ةجاح

 اثدصق و * ةنيدملا رخآ يف ديعب انلزنم و رحلا انيلع ىمح لدقو

 ًاسيه املا يرتشت و :نيراتيدلا نيذه انم, لجأت نا ىكناسحا نم

 جتفت و * هلكأن

 نوكنو تناو عوج ليأتن لكالاب انل رضعت ى (صمع .ةلاركإ متين دراب ءام

 هبيج يف ةري طح ريزولانأ مث * انليبس لاح نلا حورذو انحرتسا لق

 ةرمع يلوخلا اذه ناكو © يلوخأاادي يف امهطحو نيرانيد جرخاف
 يلوغلا رظن اهاف * كلذ نم ايش ةىلد ين رظنام ةنس نكوسعبس

 امهلخدا او بانلا تف و هتقو نم ماقو هلقع راط ةىلد يف نيرانيدلا

 اسلجا امهل لاق و * لظلا ةريثك ةرمثم ةرجث تد3 امهسلجاو

 هيف لظم ناكم يف انرغقت و ناتسبلا اذه باب انل



 5 ا نو ضع سرس

 ىف سوفنلا ةويح ناتسب يلوخ عمري زولاةليح ةياكج

 لصوملا رسلاباي هيف نال ا!دبا ناتسبلا .الخدت الو ناكملا |فمج يف

 * دبا انناكم نع لقتنن ام هل الق * شضوفنلا ةويح ةكلملا رصق ىلا

 ةعامس باغف هب ةارما ام ايمهل يرةشيل ىناتسبلا جيشلا هجوبت : وأ

 اولكاف زبخ و يوشم فوراخ هسأر ىلع لامح هعم و امهيلا .ىتا و

 الامبشرو انيمي, تغتلاو ريزولا حلطق مث م. .ةعام اوثدعاو:اميمج او جو
 هنا الا نايتنلا قيلاه, اوصت .هلخاد. يف رظنف. * .ناتسيلا .تمناوح ىلا

 ريزولا لاقن » هناكرا تم ليهتو ضاييلا نم هناطيح تثرشقت لق قيتع

 يالوم اي لاق * هرجاتسم تنا وا فككلم ناتسبلا اذه له خيش اي

 ريزولا هل لاق 8 هيف سراح انا امتاو هرجاتسم افا الو يكلم ل وا

 مهنا ريزولا لاق * رانيد رهش لك يف ىديس اي لاق. كقوجا 50

 يديس اي هللاو عيشلا لاق * لامع بحاص تنك نإ: اصوضخو كونملظ

 ةوق الو لوح ال ريزولا لاق * اناو دالؤا :ةينامث لايعلا نم. ىل نا

 نكل :*:ىيكسم اي كيه ىنتلمح دقل هلئلاو * ميظعلايلعلا هللاي ولا

 لاق © كعم ىتلا لايعلا هذه لجال اريخ كعم قعفي نميفق لوقت ام

 © ىلاعت هللادنع ةريخذ كل نوكي ريخلا نم هتلعف امهم ,يالوم اي .نيشلا

 اذه هيف و يلم ناكم .ناتسبلا اذه نا خيش اي معا .ريزولا فلاق

 هنهذا و هضيبا و هحلصا ناشيرا انا و * برخ قيتع هنكل و رصقلا

 * ناتسبلا اذه يف نوكي ام نسجحا ناكملا اذه ريصي .ئتح اسولم اناهد

 كيال هناف [دملم راص و ٌرمعت كلت ه«دجو و .ناتسبلا بحاص رضح .اذاف

 هترمع يالوم اي انا هل .لقف .كلأس .ناف * هترامع نع كلأسي .نا

 برخ هنال» هيف لعقي نا ردقي الو .دحا هب عفتني اال ابارخ .هتيأزامل
 يذلا لاملا كل .نيا .نم كل ,لاق اذان © هيلع .تفرصو هترمعف رثاد

 ةاججبر و: هلك هلاضع ىمجو .ضايب لجال يلام نم هل لقذ هيلع هتفرص



 سوفنلا ةويح ناتسب يلوخ عمري زولا ةليح ةياكح د

 « ناكملاىف هتفرص ام ريظن يف كياع رعني هنا دب الف * تكيماخنا

 اوساصي نا لجال نيناهدلاو نيضيبملاو نيئانبلا رضحا دغ يفو
 هييطم "نرخ ع ارخلا مث © هب كتدعو ام كيطعا و ناكملا اذه نأش

 اهقفنانو ريناتذلا هذه لخ .هل لاق و رانيد ةثامسمخ هيف اسيك

 كلملا نبا هل لاقف ٠ !ذه يدلو ىلاو يلا نوعدي رهعدو كلايع نلع

 داو زهش كردا وا هتنيتن كل ردسوظتس زيزولا هل لاق كلذ ببصآام

 جلف تال ايوب ويح - ٠ تن فلا - مالكلا وع ينقسم علال

 ةئامعيسلا لعب ىو رشعلاو ةسداسلاة ليلا تناك املف

 يناتسبلا نيشلاىطعا امل ريزولا ناديعسلا كلملا اهيا ينغلب تناق

 رهناندلا هذه نخ هل لاق و * رانيد ةئاسمسمغلا ناتسبلاى ف يذلا

 خيشلا رظنف » اذه يدلرلو يل نوعدي رهعدو كلايع نلع اهقفناو

 « اههليقي ربزولا يمدق نلع حرطناو هلقع جرخف بهنلا كلذ ىلا

 امكلا,ّينا امهل لاق ةدنع نم اقرضنا املاو ةدلولو .هل وعدت" راصو

 « اراهتالو اليلال امكنيد و ينيب قرغي ال ىلاعت هللاو راظتنالاىف ادغ

 فيرع بلطو ناكملا كلذ ىلا ريزرلاءاج يناثلا مويلاىف ناك املف

 « ناتسبلاىلا هب هجودو ردزولا ةلخا ه«يىدد نيب رضح اهاذ « نوئانبلا

 جاتحي مو ةنّوملا نوث هاطعا ريزرلانا مث هب حرف يلوغلا هأر املف

 رهزولال اقف * ةودشدو ةوضيب و ءونبف رصقلا كلذ ةرامع يف ةلمعلا هيلا

 يدصت اومهفا و يمالك ىلا اوغصا نويلعملا اهيا اي نيناهدلل

 هيف امئان تنك ناكملا اذه لثم اناتسب يل نا اوملعاو © ىمارم و

 هل وح رغن و كرش بصن ادايص نا مانملاىف تارق ىلايللا نم ةليل

 كرشلا يف رك ذ ريط عقوف يمقلا طقتلتل رويطلا هيلع تعمتجاف * اسوق

 اسس



 55 سسوفتلا ايت ناعسج يلوم نلعب زولا ةليح ةياكحن .

 يتلا ىنيعلا تضرق و اهرحو هيلا .تداعاو ةعاس تيباغ نئقنالا كلت

 © امئان تقزلا كلذ يندايصلا :ناكو * زاطوهتضلخ ئتح .اهركذ لخريف

 ةرم يمقلارثن ددجو ,ىلصاف التخم كرشلادجو ةفون نم قاقا املف

 تمدقتف * كرشلا يبه غوقو رظتني هنع اديعب دعقو ةيناث

 ةلمح وج قنا اا فكةعيمح فيا َ كرشلاى ف هذيلا

 وكذا 5 # اهضندو ةريطاا لخا او 0 * اهيلا كعي هب 9

 مانملا اذه ىل اوروضت نا ركتم يمتشا انا و * همحل لكا و همد

 كلذ اولعجت و # كنيجلا ناهدنلاب مك تركذ ام تثافص نيلع هعبمج

 حراجلا مم زك“ قلا ريطال  ئرج ام“ ةفص:و هكرغ:و "قايقلا لاف

 يناف نينوجعا 3 هتراكن و عر نخل تف ”ارم ت0 هفظتخا نيبح

 أ 3 5

 الك يرو ه٠ وعريبا ب غاز ا. اخت ؟,لع-- لا
 نا هدديشمب ركرجا نع ةدايز مكر سوبا نا

 نئمهتنا املف © ناقتالا ةياغ ةرتقتا و ناهللاىف. اودهتجا نوناهنلا

 يثشزلا ماسنملاريوصت نا رظنو ةرجعاف «يلع ريزولا اوعلطا صلخو

 د ءنالا ليز مهيلع معنا و رهر كشف «ره هنأك نيناهذلل هفضو

 هلعف امب رلعي .ىلو رصقلا كلذ لخدو ةداعلاىلع :ىلملان با ئتا مث

 رويطلاو كرشلاو دايدلاو ناتهبلا ةخص يار :هيلا رظن املف * زيزولا

 همد برش و هحاذ لق و حراجلا بلاخم نيب اوه ورك نلايظلاو

 .ربيزولا اهيا لاق و زيزولاىلا عجز رث * هلقع ريستف همحأ لكاو

 رصبلا قامأ :ىلع ربالاب :بتكول ابجع مويلا تيأز ينارهبدتلا نشغلا
 د



 سدي ريتال يلج منو اراض مرج“ 2. مس

 مانملاب فىتربخا اما لاق .يديساي وه امو لاق .* ربتعا نمل ةزبعىاكل

 © رعن لاق لاجرلا اهضغب يف بيسلاوه هنا و كلملا .تنب هتأر يذلا

 ناهدلاب شقنلا ةلمج يف اروصم هتيأر يقل ريزو اي هللاو لاق رث
 ةنبإ لع ةرما يفخ رخآ تف تداجوو #* انايع هتنياع ينفاك ليتج

 وه امو لاق ,# دارملالين.يف دامتعالا هيلع يللاوهو ةتآرامق كلملا

 تعتو نمح هتريط نع باغ امل ركذلاريطلا ثدجو لاق يدلو اي

 برز . هذ و جراج هيلع ضبق .دق ايلا عجري رلو كرشلاىف

 هتصقو هلك مانملا تر تناك .كّلملا تنب تيلايف * .همحل لا و همد

 مدلع بيض الهو حراجلا :هنطتخا امل ركذلا ريطلا_تنياع.و ةرختال

 هلباو ,ديعسلا كلملا:اهيازيزولا هل لاق # كرشلا م اهصيلختو اهيلا هدوم

 |ذه نما بدعتي كلملا نبا راصو * برئارغلا نم وشو بيجعرما !اذه نا

 يف لومتد و «يرخأ لولا بفليلا, .ةدبإ ةرذ 1 ثريح [فِسأَتي و ناهدلا

 ةيناث ةرم هعيمج ةارق وا ةرخآ ىلا مانملا :!ذه.تأر اهتيلاي هسفن

 بيس ام يل تلق تنك كنا ريزولا لاق مالحالا ثا.بغضا: يف ولو

 م كلذ ةجبتن كل رهظي: فوس كل تلقنف .ناكملا اذه يف كيرامع

 برماور مالا كلذ تلعف نق يذلااناو * هيجهتن كل رهظ دق نالاو

 جواطلا بلاخم يف ركذلا ريطلا اولعج# ناو مانملا ريوصتب نيناهدلا

 52000 تلف .!ذا تح * همحأ ككاو يهد برش و هعبذ لقا

 - ايذه ىلا رظنتو .مادنملا اذه ةروص لرت ناهدلا !ذه ىلا ترظنو

 املفب# قاجولا| اهضغب ىنع مجرت و ةرذعتف حراجلا هدبذ نق و ريطلا

 * هلعف اه ةرسكشو ريزولا ؛يدايا لبق مالكلا اذه كلملا ىبا عوس

  يدصق تغلب نعل هللارو # رظعالا كلهلاربز و نوكي فكلغم:هل لاقو

 ؛عاركالا ىف تكليزد لاح بكلب هنوالع ال بلملا ئلا ار ورسم تقجرتو



 هج دونا هلا
١ ١ 

 فني حج تسي ب نعي يت

 ىلا ابهذ امهنآ رث * هدي رئزولا لبقن كمالك عمسيو تكناف رظعيو ظ

 عيشلا لاق © ةيسفنا ام و ناكملا اذه ىلا رظنا هل الاقو يناثسبلا خدشلا

 ناكملا اذه تادذإ ىلأس اذا جيش اي هل الاق مث ركت داغسإ !نيع-لل

 لضعي نا لجال يلام نم هتومع انا مهل لقف رصقلا اله ةرامع نغ

 عمظقني ال كلملا نبا راص و * ةعاظو انغمس لاقت ماعنالا و ريخلا كال

 ناك ام اما و * كلملا نبا و زيزولا نه ىرجاماذف ريشلا كلذ ىف

 ةلسارملا و بتكلا اهنع: كعطقنا امل اهناف سوفتلا  ةوسحيخ را نه
 رفاس مالغلا هنأ كثدقتغا و !ديدغ احرف تخرنزوجعلا اههنع' تباغو

 نم ىظعغنت قبظط اهيلا رضح مايالا ضعب يف ناك املف * هدالب لا

 هاج لش تلاقو تلأسف ةحملم ةهكاف هيف كدجوف هتفشكف ايبا كتف

 ناتعبلا ىف ةجرفلل تزهجت ىضتيلاي تلاق# معناولاق ةهكانلا هذه نا وا

 ما تيهلا مالكا نع تتكشف حابصلا داز رهش 'ةتكردارو

 ةثامعبسلا لعب نورشعلاو ةعباسلا ةليللا ثناك ايلف

 اننهيلا قسرا امل قكّلملا تدب نا ديغسلا كلملا اهيا تغلب "كناق

 "اهل اولاقت ةهكافلا هلق نا وا ءاج له تلاقو تلأس ةهكافلا اهْوبا

 يطب اعف لاقف * ناتعبلا ىف ةجرفلل :هدجتن انتيل اذ تلاق رعت

 فيك تناق * ناتسبلا كلذ ىلا انقتشا لقل هللاو يتزيساي 'يأرلا

 تمكن لق و * ىينع اهتعنمواهتبرض نق اناو * ةيادلا الاناصغالاةلف

 ىلع اهل و يتياذ لاح لك ىلع اهئال اهتاح يف ينم ناك ام قلع
 نا املق * سيطتخلا ىلعتلا هللاب هلا ةوق الو لوخ الفن * ةيبرتلا قح

 ضرالا نلبقو اًعيِمَج نت هكلملا تب نم مالكلا كلذ: يراؤجلا



 اه دنعاهباطوزودعلا اهتياد نم سوفنلا ةويح رفص ةيكح

 ا|عةنع: ىسغصت نا ىتديس اي كيلع هللاب اهل نلق و اهيدي نيب

 نوف رمالا كلف اع تممزع ينا هللاو تيلاق * اهراضحاب يرمأبو

 ؛_ ثلا م.ىلقتف * ةينس ةعلخ اهل تزهج لق يناف اهل حور مكيف
' 

 اههو * نيعلا داوس ىهست لرخالاو لباب ىمست امهن كدحا ناتدراج

 ©« امكل |كبءام الغفا تلاق ةكلملا اهعرا اهيلا حورن 50 اتلاقف

 املف * اهيلع اتلخد و بابلا اهيلع اتقرط و ةياللا تيب ىلا اةبشلف

 سواجلاامهب رقتسا اًملف * امهب تبحرو اهن اضحاب امهتقلتاوهتف رع

 * كنع ئضرلا و وفعلا اهنم لصح لق ةكلملا نا ةياد اي اهل اتلاق

 تيسذ لهف * لودرلا سووك تيقس ولو ادبا كلذ ناك ال ةياللا تلاق

 ينوبحاش كلذ لعيب و © برضلا ةىلش نم ثوردا نا تدلك و مدلاب

 ناتيراجلا اهل لاقف ةاهتيور نم ينيع الما الو البا اهيلا عجرا

 رضح نم يرصب اف * ان ايا كماركا ىياف ايئاخ كيلا انيعس يدرت ذل

 تنب لنع ةلزؤذم انمم :ويبكا !ذحا نيديرت للهذ برع لخدو تككالتع

 نا ؛الول © امكنم: لقا يرادقم نا فرعا انا .هللاب قوعا تلق * كلملا

 تبضغ اذا تنكف اهمدخو اهيراوج كلنع يرلق تمظع ىلملا ةنبا

 لاحلا نا ناتيراجلا تثلاقف * اهدلج يف ثوم نهيف نم. ربكا لواع

 4 كنف ناف 2 ىنيبدهعت امم رثكاوهلب ادبا ريغتي ) :للهع لناع قاب

 تلاقف © ةطساو روغ نم ملصلا تيلط و 01 اهسفن تدعضو كيلتيلا

 ,تعلط و اهب ايث تسبل و اهتقو نم تماق ملأ * كلذ ىلع اهء.اثركشف

 ١١و



 ا

 28 اهىنع اهبلطو زوجعلا نم سوخنلا ةويح 20 ةياكح

 اكيله ثلهثد املفا«:كككملا دب ئله كافند نيته اعيمج شو زامل

 ىنمأطخلا له كلملا كنب اي هللا هللا ةيادلا اهل تناقف اهيمدق قلع تاق

 هللاو * كذف ىضرلاو وقعلاو ينم أطغاا كلملا تنب تلاقف * كنموا

 نيملعت تنا نكلو * ةيبرتلا وح ىلع كلو يدنع لاع كردق' قا يتياذاي

 لجالاو قز رلاو رمعلاو قلخلا * ءايشا ةعبرا لخلل مسق ىلاعتو هناجبههللا نا

 يسفن تكلمت ام ينا و * ءاضقلا درب نا ناسنالا ةردق يف سهل و

 لكتعف * تاعفام ليلع تمدن يتياد اي اناو اهع وجر ىلع ترررق الو

 نيب ضرالا تلبق و تضهنف ظيغلا نم زؤجعلا دنع اما لاز كلذ

 فىلتب تدرفف اهيلع اهتغرفا و ةينس ةعلخب ةكلملا تعدن :© اهيدي

 املف * اهيدي نيب تافتاو يراوجلاو مادخلا و « اديدش احرف ةعلخلا

 رمث و هكاوفلا لاح فيك يتيا داي. اهل تلاق سلجملا كلذ  ئمتنا

 نكلو دلبلا يف هكاوفلا بلاغ ثزرظن يتديسأي هللاو تلاق * انناطيغ

 تلزن مث ع باوجلا 2 دراو ةيضقلا ةلذه .لىلع شتفا موملا اذه يف

 نبا تنا ئتح تراس و ماركالا ةياغ يف ةمركم يهو اهدنع نم

 + هرطاخ حرشناو اهمودقب رشيتساو اهقن اعو حرفب اهاقلتف ,كلملا

 عقو ام ئلع هل تكح :زودعلا نا مث 6 اهتبوزرل راظتنالا ريثك ناك هنال

 ناتسبلا ىلا لزنت نا اهدارم كلملا تنب ناو كلملا .كمَب عمد اهل

 حابملا مالكلا نع .تتكسف حابصلا داز رهش كرداو ينالفلا موملا نيق

  ةئامعبسلا لعب نورشعلاو ةنماثلا ةليلَلا تناك املف

 ىككملا نبا :لنع تنا امل زوجعلا ناديعملا كلملا اهيا ىنغلب.؛تلاق

 5 ةيضق نم ب فكترما ام تلعف لض هل تلاق * ينالغلا مرهلا



 سوفنلا ةويح ناتسب يف ره دزا ءافتخا ةداكح ها

 ناض: هذا: رعن اهل' لاق * كناسحا نم يش هيلا :لضو لهو :ىناتسبلا

 002 جك هيلا أيل :ىوكي ول :هرطاخن يفوو :يقبرط هقيرط و يقيادص
 تنب هتأر يذلا ماغهلا ةريوصت و ريزولا ما نم هل ئرجامب اهربخا

 اذه روجعلا كعوس اهلف « حراجلاو كرشلاو دايصلا ربخو كلملا

 كردزو  لعتجت نا كيلع هللاب هل تلاق مث * |ىيدش احرف ترف مالكلا

 ىلع كئاعا هنالو * هلقع ةحاجر ىلع لدي هلعف ناف كبلق طسو يف

 سيلا و مامحلا لخدا و فكتعاس نم يلذو 6 ضهئفاف فكدارم ْغ ىلب

 باوبلا ىلا بهاذا و"ه«قكه نم ربكا ةليحخ انل ئقب امف «* بايغلا رخفا

 ويطل ارهذ هب ةزاعتزاولا اند ككاو "نم كنكمني عم ١ ةفيح" ةيلعدن لمفا و

 اقاخ* .[ناعشبلا»قفأ نوه.للا' نم ادحا نكمي ام -ابهذ : ضرالا الم

 ينعمست ”ىخ ايفتعم لزق ألو نوسيعلا كارت زل ىتح فتخاف تلخد

 وهظاو ناجم نم جرخاف * ناؤن امهم ام فاطلالا يفخ أي لوقا

 ىتح رامتالا لجخي كنمح ناف * راجثالا يف راوتو كلامجو كنسح

 « كاوهب ا هحراوج و اهبلق المثو س وغنلا ةاوبيخ ةكيولا كرظنت

 ةعاط و اعمس مالغلا لاق * كمه بهذيو كانم و كلصق غابتف

 نبا جرخ و * تضمهو هنم اهتذخاف رانيد فلا اهيف ةرص جارخاو

 زخفا سبل و رعتت و مايهحأا لخد و «فقاس و هتتو نم كلملا

 يف عمج لق حاشوب يفوت و ةرساك الا كولملا سابل نم ؛بايثلا

 بهذنلا طئارشب ةحوسنم ةمامعب ممحتو * ةنمثملا رهاوجلا قانصا نم

 ةاتفش ثرمحاو ةامنجاو كثدروت لقو * رهوجلاو ردلاب ةللم رمحالا

 نسحدلا ؛ةمع و © ناوشنلا امك ليامتي وهو .نالزغلا هنافجا .تلزاغ و

 هيفاسيكك هيجل وف ظحا طنا م * لاهملا هماوق ناصغالا عضف و لامجلاو

 هباجاف هباب قد و نا.تسبلا ىله .ىقكتبتا نا ىلا راس و رانيد هنغلا



000 

 ةأا شؤفنلا ولوج :ناتشب يفريغدو !ماغتخاا: ةياكخأ

 وخثا هيلع راسو اديدش احرف ح رف ةرظن امملف * بابلا هل جتفو باوبلا

 هل لاقف هلاح نع هلأسف هجوألا سباع  كلملا نبا دجو هنا رث © مالسلا

 يف الا ىلع :لي عضو الو * مركم يدلاو فنع ينا خدشلا اهيا ملعا

 يجو هلع ينماطل او .ئنمتشف . مالكه نهب و نبي ١ عقوف :|موسملا اذه
 ىنامؤلاردغ نم تف اقي ىلض فرعا ال ترضف © يندرطو ينير ىصعلاب و

 كلا توضح لق و * ليلت وضام ىنيدلاولا بضغ نا فرعت تينا رو

 ناتسبلاىف ريقا نا كناسحا نم كيرا و رمبخ كي يدلاو ناف مع (ر

 نيب و ىنمب نأشلا هللا عاصي نا ىلا هيف تيبا وا راهنلارخآ .نلا

 يديس اي .هل ناقن ةللاو عمم هل ئرج امل مجوت همالك ممس اهلف * يدلاو

 اينبيس نوكا:و هيلع لخدا و  كدلاو .ىلا .حورا. نا. يل نذأنقا

 هل :يدلاو# نا رلعا مس اي مالغلا هل لاق * هنيب و كنيب عاصلا ىف

 عجرت ال..هقلخ ةرارح يف وهو. رلصناا ىف. هتضراغ ىتم و قاطتال قالخا

 شما يديس اي نكلو .ةعاطو اهوس ريرشلالاق * بكيلا
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 نوتوبب يلا يعم

 مانت دبا يلع زعي ويشلا لاقف * ظيغلا ةلاح يف يدحو الا ميقا ام رع اي

 ضرغ كلذ قرفما اير نأ .اي لاق # تيب ئل انا و .ناتسبلا ىف كدحو

 فطعيف ةاضر رمالا اذه يف نا ملعا اناو * يذع ضرزاعلا لوزبب .لوتح

 مانت اغارف كل رضحا يناف لبالو ناك ناف. عيشلا هل لاق * ةرطاخ يلع

 عيشلا ضونف كلذب سأبال رع اي هل لاق * هب ىطغتت ءاطغ و هيلع

 راعي ل ئيشلاو © ءاطغلاو شرفلا هل رضا و ناتدبلا باب هل تيفو

 نما نم ناكام !ذه ناتسبلاىلا: جور سغلاديوت كىلملاث نب با

 تنب نلا. تبهذ امل اهناف ةيادلارما نم ناكام اما و * .كلملان با

 يتياد اي اهل .تلاق .اهراجشإ يلع تباط رامثالا ناب .اهتربخا و .كلهلا



 سوفنلا ةويح ناتسب يف ريش دزا ءافتخا ةياكح ها

 نكلو * نلاغت هللاءاش نادغ يف ئجرفتتل ناتسبلا ىلا يعم: يلزنا

 * ناتتسبلائ ف: ةدنع نوكن دغ يف اننا هيفرعو نسراحلا ىلا ىلسزا

 هنايوا' نانعسبلا رن ا|دنغأ هدنع نوكت ”ةكلملا نا :ةيادلا هل تلسراف

 ةللاقلخ نم ادجا عادي الو © نيعبا رمالو نيقاوس ناتسبلاىف كرتي ال

 ملصا كلقلاثنب لشع نم ربخلا ةءاج املف * ناتشبلا لخدي نيعمجا

 * ناتسنلا !ذق .ةبخاص ككملا تنب نا هل لاقو مالغلاب ممتجاو يراجهلا

 + كناشلحا قالا نقيغا اض.اناو .كناكم ناكملاو:ةردعملا: كل: يللاسأ ايو:

 وراك ازا ,2: (نزيولغتلاةودح ةكلملا نا ثكفرعافان يمزق كشت ينال نا ريش

 ادحا: ئلخا ال يئنا كترما دق و * راهتلا :لكوا يف اذغ ناتسبلاىلا '

 |!نه 5 ناتتسبلا نم جارخت نا كلضن نم كيراو * اهاري. ناتسبلا ىف

 كل :ريصي و ردعلا ىلا مويلا !ذه ىوس هيف رقت .ىل ةكلملاناف ه«راهتلا

 كل :لضح كلعل عيش اي هل لاق * وصي 0 دلاو روهشلاةدم

 كتهج نم يل لصح ام يالوم اي هللاو ال لاق ررض انتهج نم

 كل لصعيب انمق كلن كر مالا ناب نإ مالغلا هل لاقف * فرشلاالا

 هليختاب قفازات دلو ناعتسبلا له نلف! ئفعطت١ ئناف' اوني... لكذلا اانعهتجي- نا
 تراظن» ىتم يدببس اي يلوخلا لاق * اهرصق |١كلملا تدب ”خورق ع

 خابصلا دازرهش :كردا و :ئقنع تبرض ىلاعت هللا قلخ :نم رغب لايخ

 ط1 ملا مالكلا نع تتكسف

 ةئامعبسلا لعب نو رشعلاو ةعساتلا ةليللا تذاك املف

 انكلتولا طب نا مالغلل لاق امل عيشلا ناديعسلا كلملاايا''ينغلب تلاق

 |كحا يلخا ام انا مالغلا هل له قةنع تبرض شب لايخ تأأز ىتم

 لاسيعلا يلع ةقفذلا ىف رصقم مرا كنا تلشالو * ةيقاك ةلمح ينارد



 ها# 2١ زوجعلا عم ناقسبلا ىف سوفنلا ةريح ”يجم ةياكح

 هل لاق و رانييد ةئاوسمخ هنم. ج نسخا و سيكلاىلا :نيدمو /

 * رهتهج نم كبلق :بيطيف.كلايع لع هقفناو بهذلا اذه فخ

 كليلان با سلع ككاو :ةشفن هيلع تناقش بهللاىلا خمغلا رظن املف

 ياوخلارما:نمناكام اذه * اسلاج هكرت مث ىناتسبلا ىفروهظلا م دبع: يف

 ةربكب .ناكامل هناف كلملات غب. رما .نم ناكام اما و.* كلملان باو

 ناتسبلاىلا لصوملا رسلاباب متفب ترماف اهءادخ اهيلع لخد رامنلا

 رهوجلاو ردلاو 'ولوللاب ةعصرم ةبو رسك ةلح تسبلو *رصقلاهيف» يذلا

 تحآ نمو تونايلاب .عصرم 'فيطل : صيمق اهتحتا نمو .ةلخ تسبل و
 ةايس#ه يفو: نابدجلا هيف ريحت و ناسللا هفضو نع زعي ام عيمجعلا

 ردلاب عصرم رمحالا :بهذلا نم. جات اهسأر قوف نمو * نابجلا مجشي
 بيهىللا نم غوصم باطرلا ولوللا نم باقيق يف رطخا ليد و: رهوجلاو

 .زوجحلا فتك ىلع اهدي تلعجو .* نداعملا و صوصقلاب عضرم.زهجالا

 ناتسبلا ىلا ترظن لق زوجعلاب اذاو.زسلا باب نم جورخلاب ترماو

 *«رامقلا .نلك اي نهو يراوجلا و .مادخلا نم ”التما نق: هت كجوف
 كلاقن * راهنلا اله يق ةجرغلاو نبعللاب عتمتلا ندربو * راهنالا نركعيو

 نيملعت تنا.و. ةبلماكدا ةنطفلا و رفاولا لقعلا ةبحاص كنا ةكلمللا

 نم ةجراخ تنكول و .*. ناتسبلا . ىف مدغلا :ىنهل ةجاتحم ريغ كنا

 ةعلاط يتدينس اي كنكل و * كلام ارتحا كعم مهرمس ناكل كيبا رصق

 هللا قلخ نم فحا كاري ال ثيح ناتسبلا ىلا رسلا باب نم |
 تلق مث © لمعلا نوكي فيكف يتياداي تقدص لقا اهل ىلاق © ىلاعت

 امارتحا الإ اذهب فكربخا امو عجرت نا مادخلا ىرم أ ًازوجعلا اهل

 مادغلا نم ةيقإ, يقب ةيادلا تلات * عوجرلاب مادغلا كرمان كلملل

 ريغ كعم ىيعدت الو مكنه رصاف داهغلا ضرالاىف نوغبي نيذلا
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 ىفض لق' ةياللا اهق رظن اماف * امهعم حرشننل يزاوجلا نم .نيتيراج
 ىموقد ةسيلم ةجرف انجرغت لق ىآلا تلاق تقولا اهل قار.و اهبلق

 561 اهب تلعجو اكلنا ىييد نشساقت اج ١ قادسلا ىلا كالا اهب

 ىهو.اهما نق نايشوت اه اتيراجو * رسلا باب نم تجرخ و ةيادلا

 هما نق  يشوت ةيادلا و * اهلئالغ يف ليامتتو امهيلع كسضت

 ىلا ناكم نم حوزت يشو رامثالا نم اهمعطت وراجثالا اهيرتو
 املف * رصقلا كلذ ىلا تلص و نا ىلا اهب ةرئاس لزترل و * ناكم

 نق رضقلا اذه نيرظنت اما يتياد اي تلاقف !ندلدج هتأر ةكلملا هقر اذ

 ينا يتديساي هللاو ةيادلا تلاق * هناطيح تضيباو هنكرا ترسمع

 اًمامق.:ىلوخلا مهنم لخا راجتلا نم ةعامج نا وهو امالك تغمس

 كلذ ريغ و ارجحو اسبج و اريجو ابوط هنمثب لخا و هع ابو
 « ارثاد ناك يذلا راصقلا هبن ترمع: ىل لاقث كلذب لعف ام ةتلأشق

 جيتك ةضيلاة دوو اع رهل يذلا رهقح ا ايدتلا نا جيشا لاق ىث

 تعملط اذاف + ايتيك و طيب ل اعيسبلا« قا كلبلا وم

 م ثلاقف * مل يذلا هيطعاو ىلع «بد لضفتت ام اهنم كلش
 رشقتو هناكرا تنمىلمت و عشو نق هتيأز لاق كلذ للع لاكاطظيم ام هل

 هقح

 هترمعو يتمذ يف تضرتقاف * هرمعي نأ ةورم لحال تدر ام و ةهضايب

 ةنبا نا هل تلقف * هلشها يه ام لمعت نا: كلملا ةنبا نم وجراو

 « كناسحايف اغمط الا هلك اذه لعف ام و ضوعو ريخ اهلك كلملا

 « داوجالا لعف لعف و ةورم نع ءانب لقل هللاو كلملا تنب تلاق

 ىف ترضعف ةرادنزاخلا .ةيادلا تدانف  ةرادنزاخلا يل يدان نكلو

 تلسراف رانيد: يفلا يلوخلا يطءت نا اهت رماف * كلملا ةنبا دنع لاغلا

 كيلع بجاوهل لاق لوسرلا هيلالضو املف * يلوغلا ىلا الوسرزوجعلا



 ذب ةقيوزت و رصقلا سوغنلا ةويج ةيئور ةياكح

 تداعترا .مالكلا اذه لوسرلا نم ىلوخلا عمس املف * ةكلملارمإ لافتما

 ترظن ىلملا ةنبا نا كش ال هسفن يف لاقو © هتوق تنفعضو هلصافم

 لصون تح: جرخف .* مايالا مشا: آلا يلع مويلا اذه نوكي الو * مالغلا

 اوكابتف رهع دوو. ئسوا و كلفب»:ةدالوا او .هتجوو ّإ ملعاو ةراد يلا
 لثمإ ههجو و ىلملا ةنبإ يدي نيب فتو نا ىلا ىشمت هنا رث * هيلع

 كلذ هنم زوجحلا تملعن * هلوط نم طسقسي نا ةاكيوشو مكركلا

 لهتباو ىلاعت هلل ارك ضرالا لبق خيش اي. تناق و * اهمالكب هتكرد اف

 وثادلا رصقلا ةراسمع نم تلعف امب ا هتملعا لقف :ةكلملل  ءاعدلاب

 راب ديد : يغلاب نكن وو طق لع كيلع تمعنا لق و كلذب تح .رغق

 اهيدي نيب ضرالا لبق وت اهل عداو ةرادن زاغلا نم. :امههضبقاف

 ضبق. ةيادلا نم مالكلا كلذ يلوخلا حمس املف * كلاج ىلا ججرا و

 مث * اهلاع دو كلملا ةنبا يدي نيب ضرالا لبق و زانيد ىفل الا

 ومالا اذه يف اببس .ناك نمل اوعدو هب هلايه تحرفو هلؤنم نلا داع

 ملا مالكلا نع 5-5202 حاصلا , داز .وهش فردا دينفلا حا

 ةئامعيسلا لعب ىنيتلثلل ةيفوملا ةليللا تناك املذ

 يفلالا لخا امل سزاحلا.: عيشلا' ناديعسلا ىلملا اهيا ينغلب تلاق

 ناك نمل اوعد و هن هلايعب تحرف هلزنه ىلا .داع و .ةكلملان م راثيد

 ناك ام اما. و * وال رده رما نم نام امب انه هلك كلذ يف :اتبس

 | _يسيلم :ناكملا .اذه زاص دقل ئتديس. اي ثلاق اهناف :زوجعلارما . نم

 له ىرق .اي .هناهد نم نلجأ الو هضاسيب نم: مصنا طق تيأر امو

 يلخداف :اداوس ؛هنطاب و !ضايب ةرهاظ لمعالاو هنطاب و : رشاظ علصا

 [هفلخ ىلملا تنب و ةيادلا تاخىدف *. هنطاب سلع جي رفتنوىتخ انب



 ذولا ا كلمشفا# نورا #ر ىتطأ ىلا: كلو نجلا دلامنفاو !انيذي كلتقلا

 كلذ ريوضت تظعل اهنيع نا ةيادلا' تواغف هيف رظنلا ثلاطاو

 ثتوهتنا املف * اهالغشت ال ىتح اهدنع ىنيتيزاسجلا كدرخاف مانهلا

 بيعت ىله و زوديعلا ىلا تتفتلا مانملا ويوصت ةيور ىلا كلملاتنب

 بتكول' ابيجع“ ايف: يراظنا يلاعق يتياد ايتلاقو * لي .ئلع ادب قدت

 وه امو نوسعلاّكلات * ربتعا نمل ةربع ناكل رصبلا قامأ ىلع ربالاب

 "يه ياو يرظنا و ناويالا ردص يلخدا ةكلملا اهل تلاق يتديس اي

 تّجرخو مانهلا'ريوصت تلمأت وز وجعلا تلخ لف # هب ينيفرعن هنيرظنت

 راطاقل رثكللا تم امو ماتملاىف هتبأر ام عيمج و كرشلاو :دايصلاو

 * ريظع مئامالا 'دايصلا كرش نم هذلخ# و ةاغنا ىلا دوعي“ نآ لم

 انهيلا قو دعلا لع: ةريخأت ببس يترليع اي اذه و * هللا و همعا

 تزجعل كلذ ىيلعفت نا تذرا تنا تنك ولو قاوزلاب مانملا اذه

 نكل و * ريسلاىف حروي تيجع ”يشلانه نا هللاو * ةريوصت نع
 ركللاز_يطلا نا: اوملع مدآ ىنبب نيلكوملا» ةكئالملالعل يتديش اي

 حراجلا "تلاخم نيب .ةءاسلا هذه .يف هتبأر لقانا اشو * ةرذغ اونيب و

 ليرد يذلا زيطلا اذه. يتياد اي كلملا نب تلق *:جوبذم وه و
 نيب ىتديش اي روجعلاد لاق * ةانملظ: لق ند ون دقلاو :ءاضقلاهيلع

 قحلا..انلن يبت لق يتذيماي نكلو « موصخلا : ىقتلت ئل اعتةللا'ى ذي



 ها هدوع مدعيفركذلا 0/3 أرىلع زوايا ةيانلا نايب ةياكح

 حراجلا بلاسم هبا تقلعت هنا هي 5 ركللارب طلارذع .انل ؛مضو و

 *« .ةريطلاى لا عوجرلا نع رخأتام هم :لكا وو همد برهو هحذاو

 جليح هيذ ام توملان كلو * كرشلا م اهصلخ#و اهيلا مجري , ناك لب

 * اهيطعيو ةيدلاو عنمدو يصعب و اهيضري و هاشا بضغيو اهوسكي و

 باغولق-» ةدحااو ةعاس .هنذع ريصت الو هةةيبخو ةرص لاع عملطت يضو

 نيكا ةزعتف هنمزعءا :اهدنع نكي ماو اهنوه نت مل ةدحاو ةليل اهنع

 ىو اهيقذع تح' ةلب لعجت و ناقذاعتي امان اذا و اهيدلاو نم

 قوس _ تل ع اغثلا لاق امك هقزع ترتيل اه لد لعجت

 ماو م ماب 5 8 2 < 6 2 7-99 سراوولا ا م06 2-3

 يق و م و 3 أ 3 م وزو 6 هس 65 . معدوم ه2

 رماه رسخ خا و هت ف اهلواف اهلثم 0 1 7 ) ةليلايف

 كولهلا ضعبل يرج ام ةلمَج نمو * هلبقتو اهلبقي وهف كلذ لعتو

 ىضرو ةويحلاب وهو اهعم هسفن نفدن تتامو تفعض اهنا هتجوز عم

 10 تناك ىتلا ةغلالا طرف نم و * اهايا ةتةبحم نم كثوملاب هسفنل

 اودصق الف تامو فعض نيح كودلملا ضعبل .ىرج .كلذكو
 ةنيعيرسلاب دنحم يسفن ىنفدا ينوعد اهلظال.هتجوز تلاق ةونفدي نا

 عجرت ال. اهنا ارملع املف * ركتمد فا نبا. يدعي قعولر انلاا

 ةايا اهتبحت ةرغك نم ةهعم ربقلاىف اهمفن تمرف اهوكرت كل ع

 لاجرلا رابخا ثيدحب اهثدعحت زوجعلا تلاز امو * هيلع اهتةغش و

 تفرع املف * لاجرلاضغب نم اهبلق يف ناكام لاز ئتح ءادهنلاو

 ناوا نأ هنا لاق لاحر نال اهدنع تددجت يتلا :ةدونولاز وجعلا



 اهيلع هقشعوةكلملا كلؤلا نبا ةيؤر ةياكح ؛ هلام

 تحالف را_جثالا نيب نايشمتي رضقلا م اتجرخف ناتسبلاىف انجرغت

 لاذتعاو اهلش: ىلا ظن و اَهيلع :هنيع تغقوف“ ةتافتلا كلملا با نم

 اتهلامج زهاب [هفرظ عراب َو انهفرط -داوضو اهدخ دروت و اهلق
 مدق»و .هرضصب انهنلا ضخش و هلقع ّشهدناف * اسهلامكوفا وو

 هحراؤج اهتمدخب تلغتشا و هدخ ىشعلا هبزواجت و هدشر مارغلاوف
 * هيلع ئمغم رالا ىلع مقو و .هيلع:يشغف .هحناوج قشعلاراتب تيضلاو

 كردا ؛و ناجشإلاى ف. هزم تراوت و هنيع نع تباغ افدجنو ”قاثاءاملف

 عاف ةنلق يلصق ام تنم مولا مالعلا نع كفيل كدمف حابصلا داز رهش

 ةئامعبسلا لعب نوثلثلاو ةيداحا ةايالا تناك املف

 ايابهل نيش دزا كلملان يا ناديعسلا .فكلملاب هيا ينغلب , تلاق

 1 د ناوملاو عيه فلملا تن تلزتاو نإاتسبلاب“ ايقتشم

 هل لصح امن ةدق ىنم هيلع يشغن كلملا با اهأر راجشالا "نيب

 راجشالاى ف هنم تراوت و هنيع نع تباغ اهرجو قافا املف * ىشعلا نم

 ١ د .ةلكفقتيي. سالا ىبنم لشنا و. هبلق مريوط نم لهنتف
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 #8 تول ب ير 27 سا م07 - 0 ان © عم 511 -

 20 0 نإ ا ىلا 2 يع 0 < َّ 114 رو 0 سى هو

 9 هر و س68 مؤ © اس مي يدم و نم اوبك 6 سو < 0 جد
 يرلخخو نم ىنيمخرأو ى و هللابق و _ص م كتنتفاف ريتك

 . 0هعاوه رو ةس مو و د 7" 250 6 انيس نبي دم مر

 يردجل يف ٍلزنا لبق يبلتةج4+ ينظحأو او لاصولا يل برق برايق
 970427773770 ا رع ياا ع8 < رووح

 . ١ دوم ل ةرشع رو ارشع و ارشع اهلبتا

 تالص و ؛نا_.ىلا .ناتتسبلا  ىئن .هكلملا تنب, جي رفغت_نوجعلا  لزت ملو

 فخ اما تلاقزنوجعلاب اذا و.« فكلملا نبا هيف يملا ناكبولا ىلا

 يح



 دلي يسد وا جل "يرسل نوع لسا

 ىو كليك. هه

 هإو هيلع اهتشعو كلملا نباةكلملا ةيور ةياكخ:

 نم جرخ ةراغالا كلملا نبا عمس املف « فاغن اممم فاظلالا
 لجغبي, دقب راجثالا .نيب ىشمت و هات او هسفذ ين .بجعتزز هأبخ

 هللا نابسف * ىفشلا“ هاتنجو تراصو * قرعلاب هنيبج للكتو ناضغالا

 هتأر املف هترظنه كلملا تنب نم ةتافتلا تحالف * قلخ اهيف ريظعلا

  كلايغإ),. هو هلاهج ل هنسح بارو, ةليوط) ةقانارعل لحاكم
 لضهذاف :نابلا نوضغ حغت ىتلا هتفاق و * نالؤغلا لزاغت ىتلا هنوهعو

 زوجعلل تلاقن * اهبلق يف هينيع ماهسباهقشر و اهبل بلس و اهلقع
 ونه نيا تلاق * ماوقلا رململا مالغلا !ذه انل نيا نم يتيا داي

 تفلتت زوجعلا كراصم ع راجشالا ن مب بيرق وض اه تلاق يتديس..اي

 !ذه. فرع .نما و. كلاق و * .هيربخ اهدذع نكي رلهنأك الاوتو انين

 انكرعي نساوب سرغنلا ةرهح املدعلا# 8 .قإتسلا .كلخ ىيوط ىاقلا

 ثنا له ىتيا داي نكلو * لاجرلا ىلخ نم ناعبسف تاشلا !ذه رب

 * ىئعم كلس اري ناك يذلا باشلاوه ىتديس اي اهل تلاق .هنيفرعق

 اهاوجو اهتوشز انو اهاوه رح يف ةقيرغ ناو كاملا تنب اهلا لاق

 ىلع ام هنا يبظاو * ةعلطلا ميمله هناف باشلا اذه ىسحا ام يتيا داي

 اهل تلاق اهكلم هاوه نازوجعلا تملع .املف * هنم .نسحا ضزالا هجو

 تنب ؛اهل..تنلاق * ممجص هجوب ميلم باش هنا يتديس اي كل تلق .اما

 الو ايندلا لاوحا نفرغي ال كو.لملا ثانب. نا..ئتيا داي.ىلملا

 يتيا داي * نيطءاالو نذخا الو نرش اعالو اهيف نم كتاف نفرعي

 هل لوقا اذ ام.و هيلع ىمهجوب لبقا ةليح ياب و هيلا لوصولا فل

 انرص لق ةليحلا نم ىلالا يدي ىف يش يا زوهعلا تلاق * ىل لوقو

 يتيا:داي :ىكلملا ثنب .تلاق * كلجا نم رمالا اذه يف نير سيستم

 نم تامهملاب تنقيا انا اهف اناالا مارغلاب لدحا ثام ام هنا يملعا



 امهتمالكمو امهتقئاعمو كلملا نبا عمةكلملا ةاقالصةياكح 28

 كثأواو اهمالك زوجغلا تغمس املف «* يدج وران نم الغ لكو يتقو

 ليبش الث ىدنع .٠ فرؤضخ ااما:يتديساي. اهل«تلاق « اهمازغ هاوهتين

 موق نكل اة: ةريغصأ لكدال هيلا كح اور. مدع يف 'ةرو لعن "تاو هيل
 امف. هل !ةبطاشم نوكا انا و هيلا يلصت نا ىلا كما لق انا و ىعم

 ثلاق' * امكنين سذالا لضع# ئتح نيع ةظحل يهو لجخ كل لصع#

 تنبو ةيابلا كمان نما دريآل للا * ر اضعخ .يما :نق "يموع ' ةكلفللا -

 * همامث ئف ردبلا هنأك سلاج وهو كليلا ىبا ىلع البتا تح كلملا

 ئهو كيدي نيبرضح نم تف ايرظنا زوجعلا هل تلق هيلا اتلصو املف

 اههشم رادقم و اهتميق فرعاف سوبفنلا ةؤرزسم نامزلا كلم .تنب

 * كيم بق ىلع امئاق لثمت واهل اميظعت رق كيلع اهموردق و كيلا

 هنيع تعقو و هيم.لق لع امئاق هتعاس و. هتقو نم مالغلا ضهنف

 اهب داز نقو * مادم ريغب نار كسلاك امهنق لحا ولك راصق اهتيع يف

 اقنتعا و مالغلا كلذكو .اهيدب كلملا ثنب ندتفف همارغ و هقوش

 ةياهيثف يشغف مارغلا و وهلا امهيلع بلغف قايتشالا ةياغ يف امشاو

 نم ونجل تيه« #' ةتلليوظ' :ةعاس ارمتسا و ' ضْرالا ىلع :اعقوو

 اومتتغا :يراوجلل تلق و *« هبابرئلع تدعق و رصقلا اههتلخداف ةكيتملا

 نماماق امهفا ث * ةجرفلاىلا يراوجلا تعجرف ةمئان ةكلملا ناف ةجرفلا

 كيلع هللاب مالغلا اهل لاق رث * رصقلا لخاد امهسفنا !دجوفامهتيشغ

 و نانثالا قنتعا مث * مالحا ثاغضا وا مانم اذه له حالملا ةليساي

 تايبالا ؛ذه مالغلا ىشناف مارغلا ةعرل ايكاشتو مادم ريغ نم اركس

 -31 ولدو روب 2مم م .ه 836

 فعلا روس اهدتيكو نم 57 لك َةَعلاَط خاضولا اههجو نم سمشلا
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 ةئامعبسلا دعب نوثلثلاو ةيناثلا ةليللا ثيناك املف

 ةرغش نم غرف امل كلملا نبا نا ديعسلا كلملا اهيا ينغلب :تناق

 كتداعف ه«.نبع نيب ام وو ةاف تابق و اهردص ل ىلا قبلا كتننب ةهةمعض

 هيف تقرا و روج للا يلعن اهسأر تفشكو هيم لقو «يدي تليق همالك

 تايبالا نه كلملاّت نب تدشناو ايكابتو اقناعق اهلنعف « :دوعي .اننيب
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 عومدب تكب و تماه و مارغلا اهيلع ضاف اهرعش نم تغرف املف

 مدقت و ماه و اهاوه ين ىئنعتف مالغلا بلق تقرحاف * ماع ا
 ثتامدانمو باتع يف الازي ملو * ا|ديدشءاكب ئكبو اهيدي لبق و اهيلا

 امهف كلذ ريغ امهنيب نكي لو » رصعلا ندا نا ىلا راعشا و
 !له يدبك ةفثاةح و يضيع رون اي تنيلا تنب هل تااقف فارصنالاب

 اهمالك نم هباصا لقو مالغلا لاق * قالتلا نوكي ىتمفقارفلا تقو

 تفتلاف رصقلا نم تجرخ اهنا مث * قارفلا ركذ بحا ال هللاو ماهس

 قرغف * رطملك عومدب يكبت و رج<لا بيذي انهنا 5 اهدجوف اهيلا

 ن0 ل الا ةله دشنا و تاكلهلا رع<؛ يف قشعلا نم

 ا "نزار ورا لاغتشا دار ' بْلقلا“ ةينم اي

 يلايللا 0 5 وساد ل هيو

 لا ايِر 6-90 لق 07 0 ام اذإ 0 37

 كجرلا مارك انهتق 7 اذا ع ءطماو هروب

 0 ياله و ليث 1 ليَ دري 0 ومحو
 ا ا قا اهنا هوو ٠ دور نما م نع

 لالزلا دربو يكز باسم و بارش ىلحا كير رمخ نر
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 ل فيطب ي يلع يدوجو نفل 01 1 ا م 5

 هتقذتغا و هيلا ثتعجر اهنصو يف ىلملادنب كلذ تعمس (هلف
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 همم ٠ سوفنلا ةويخ تيب يفريشدزاب ةيادلا ناينا ةياكح

 تلاقو » قانعلا و ليبقتلاريغ ةفطي الو قارغلا ةراث مرضا قيرحبلقب
 نادبالو © هدقنالو بيبعلا ىلع ربصلا لوقي رثاسلا لثملا ب>اص ناد

 حضت نيا يردت ال يو تحار و هتعدو مث * عامتجالاىف ةليح زبدا
 اةيصبقت كلا لوتح ةرداس لزق ماو * اهقشع ةللش نم اسهمرىلق

 مرحو مايهلاو قوشلا دب داز لق هناف مالغلااما و © اهتر وصقم يف

 فعض و اهربض غرف و اماسعط قذت ل ةكلملانا مث * مانملا يذل

 كتدجحو اهدىلب نيب ثرضح املف ةياللا تيلطحابصلا بصااملف * اهللج

 هيف انا ام عيمج نال هيف انا امع ىلأست الاهل تلاقف * ريغت اهلاح

 يتديس اي زوجعلا اهل تلاق يبلق بوبحم ىيااهل تلاقرث + كدي نم

 ىف و اهل تلاق * ةليالا ءذه ريغ كنع دعب له فكقراف ىتمو

 ىيلوط ةيادلا اهل تلاق * جرخ' نا ثداك يحور ناف ةعرس هنيبو

 * فحا هب يعشي ال افيطل ارما امكل ربدا ئتح ىتديس اي كحور

 نلوستال موملا اذه يف هب تأت مل اذا ىيظعلا هللاو اسهل تلاقف

 كتلأس زوجخلا تلاق * لقذع يمريف يلاح تدسنفا كنا ةربخاو فكلملل

 اهل مضختت لزت ماو * رطخ رمالا اذه ناف يلع يربصت ىا هللاب

 ةفلفغلا نا ىتياد اي اهل تلاق ىلذ دعبو مايا ةفلث اهتربص لح

 هيرضحعت ماو عبارلا موهلا كاف ناف 3 نينس فراثب ىلع ةموقم مايا

 تهجوتاوو اهدنع نم ةياذلا تجرخ# * كاتق يف دعس ي لنع

 كثبمالطو للبلا طشاومب تعد عيارلا مويلا' سبص ناك املف * اهلزنم ىلا

 اهبيتكت و اهشيقنت و ركب تن قيوزت لجا نم (ديلم اشقن نوهنمه

 مالغلاب تعد مث * نوكي ام نسحا نم اهبولطم اهيلا نرضحاف

 بايث نم ةلح اهيذ ج29 هنم ثجربخاو اهقولنض تحتف و رضع



 سشوفغنلا ةوهخ اعني يف ريش دزاب ةيا ىلا نايقا ةياكح مع

 * رهاوجلا غاوناب اةزرطم  ةباسمعب رانيد فالأ ةسميخ  يواست :مانينلا

 هب رعن اهل لاق :سوفنلا ةواسبي# عمت نا بت3ا يدلو اي تلاق و

 شقنلا ثبكر ف هترعا مث هتلجك و اهب ةتفتح و ةفحم تجرخاف

 تبتكو هيلذخف نئلا هيلجر طغم نم و هفتك لا ةرفظ نم هيدي لع

 ةدم :كعب رث © رمرملا رئاغد نلع رمحا درو هنأكز اصف * ةدسج رئام

 بللتااهجفبلا م * اسابل و اصيمق هل تجرخا و هتفظنو هتلسغ ةفيطل

 هل تناق و #* يشمي هن اعلا هتعنت و هتبصع و ةيورسكلا ةلحلا

 ناصف * اهمادق ىشم وهب ةترما ام لعقف نيميلارخا و .لامشلا مدق

 مداق كناف :كيلق وق هل تلاق رث * ةنغلا نم تجرخ ةيرودح هّنأك

 2+ لاو: دوج رصقلا باب ىلع نوكي نا دبالو كلم رصق لع

 كوفرع و كيف اوسرغت رق و كريت لد ىلا رهن تعزف ىتم و

 ةردقم .كفنع نكي مل ناف * انحاورا جورت و ئذالا انل لصيف

 اسسفن' يبيطف. يمعوري لل رمالا !ذه نا لاق * ينملعاف كلذ ىلع

 وسصغلا تاب .نئلا الضو نا. ىلا هماما يشمت تجرف * اني يرقو

 ةكنع لصح له رظنتل هيلا روجعلا ثتفتلاو * مادخااب 5007 و

 زوجعلا تملصو املف # ريغتي ماو هلاح لع هتددوق * ذل ما مف ىف

 ريحتت ةيرراج اهنلخ لدجوو اهفرع مادنخلا نسير اكسال نطقت

 تتلااماو *.ةيبادلا نئممف زوجعلا اما هسفف يف لاقف * اهفصو يف لوقعلا

 اسهقرظ الو اهنسح براقي الو اهلكش هبشي نم انضرا يف امن اهفلخ

 اهيا رغت:ول .ةيوبحم_ افنكل و.: سوفنلاةويج ,ةكلملا تناك نإ الا

 نذاب تجرخ له ىرت اي و قيرطلا ىف تجرخ فيك يرعش تيلايف

 اهربخ .فشكي نتح ةيمدق ىلع امئاق ضهنف * هنذا ريغب ما كلملا

 هللانا .تلقو اهلقع راط زوجعلا مترظن اهلف # امداخ نيفلث وحن هعيتف



 5 سؤغنلا ةوهح ثيب يفريش دزاب ةياهلا نايتا ةياكح

 كرداو * كشالب ةعاسلا هذه يف انحاورا تجار لق نوعجإر هيلا انآ و

 جأآ سس حس د سول مالكلا نع كثتكسف حابصلا داز رهش

 ةئامعبسلا دعب نوثلثلاو ةثلاثلا ةليللا تناك املف

 مادخلا سيئر تأر امل زوجعلا ناديعسلا كلملااهيا ىنغلب تلق

 ةوق الو لوح ال تلاق و * فوخلا ةياغ اهل لصخ ةناملغ و وه البق

 انف يف*انمحاورا :كحلار ىف" نوتسفجار# هيلا“ هنا وع ه0": دلال وي

 * مالكلا اذهز وهعلا نم مادخل سيئر ممس املق * كَ الب ةعاسلا

 « اهمكح تحت اهاتا ناو كليلاثنب ةوطس نم هملعي امأ رضولا ةكردا

 َةِجاَح ءاضقل ةتنبا لخأت .نا ةيادلا رقا كلملا لعل هسفث يف لاق مث

 اهسفن يف ريضب اهل كثضرغت يتةقاو * اقلاع دلخا 2ع ناديرت الو

 فشكيل 'يتهجا و يشاوسطلا اذه نا لوقت و * ينم ريظع ينش

 اعجار ىلوف * ةجاح رمالا املهب يل سيملف يلتق يف ىعستف يلاح نع

 نوثلغلا فتون اهسأرب تملس و ةيادلا ىلخدلف رصقلا باز كنع نم

 عونا لخد:و' تلخد 8 مالسلا اهيلعا و در و اهل الالجا اهداخ

 عيمج اودع ىتخ باوبالا نم نسيلخاد الازي ل و اهنلخ كلملا

 وتو * عباسلا“ باهلا ىلا. اكنضو نا“ ىلا راتسلا امهيلع رتسو تاكرذلا

 ريصاقم ىلا لصوتي ةهنمو كلملا ريرتس هيف يزلا ربكالا رصدقلا باب

 كانه زودعلا تفقوف * كلملا تنخي رصق و ميرلا كثاعاقو يرارسلا

 انلصوا نم ناحبسف انه اهلا انلصو ىق نعت اه يللو اي تلاقو

 هناق لّيللا ىفآلا عامتجالا انل ىتأتي ام يدلو ايو * ناكملا !ذه نلا

 يف فتخا هل تاق 'ةليحلا فيكف تقدض اهل لاق * فئاخلا ىلع رتتس



 سوفنلا ةويح تيب يف ريش دزاب ةياهلا نايتا ةياكح هم

 رخآ لحم .نلا زوجعلا تحارو بجلاىف دعقف © ملظملا ناكملا اذه

 نتا ردوا جابر هبلا ترضع راهنلا ىلو ئتح هيف هتلخو

 سرفنلا ةويح 0 ىلا“ السو: .ئتح. نيلخاد :ةلازي: يلو «رصقلا باب
 تلاقف * بابلاب نم تلاق و ةريغص ةيراج تجرغف بابلا ةيادلا تقرطف
 © ةيادلا لوخد يف اهتديس تنذ اتساو ةيراجلا تعجرف انا ةيادلا

 املف * الخلف اهعم نمو ىه لخدت اهيعد و اهل يستفا اهل تلاقف

 نالمملا ينوب نقيايتدجرد سوغبلا ةويح..نلا_ةيادلا ضمنا ازا

 دئاسملا تطحو * طسبلاب نيواوللاو بتارملا تشرفو ليدانقلا تفص و

 تطخت و * .ةضفلاو بهذلا' تان ادعمشلا ىلع عومشلا تدقواو

 رينعلا و دوعلا و كسملا تقللطاو * تايولعلا و هكاوفلا و طامسلا

 موض يلغي ا ههجو ءوض راصق عومشلاو ليدانقلا نيب ثتدعق و

 يبات بوبحم ىيا يتيا داي اهل تلاق ةيادلا ثرظن املف * عيمجلا

 كوع نكلو * هيلع ينيع تثعتو الو هتيقل ام ىتديس اي اهل تلاق

 ةجاح يل سيل ةنونج“ تنا لض اهل تلاق اك د هتقيقش هتخاب

 يتديس اي هللاو ال تلات + ؛دي طبري هسأر ناسنالا عجو اذا لهف هتخاب
 © دهجو نع تفشك و ع ناف اهيلا يرظنا نكلو

 للا اهمضو اهردض ىلا هبتمض و اهمالقا ئلع تماق هتفرغ املف

 امهيلع تشرف * ةليوط ةعاس امهيلع ايشغم ضرالا ىلع اعقو رث # ةردص

 فلا .ننع فوسني ام همف يف هتلبق اهنا ث # اقافاف درولا ءام ةيادلا

 ا يس ع الاب هنيه ىندقنا و ةلبق

 رم ساعد 6 هه مم ريب مروم © مس

 000 لوتح هل الالجا يم سلقلا ىف ىف ييلق بوبح"# ينراز

 ت0 همه © ماشا ريب

 سسعلا َتفِخاَم ٍليللا فيوز ىنملا لك اي َو يلرس اعل



 9م“  امايااهدنعهسولجو سوغنلاةويحةرج>يفريشدزا لوخد ةياكح رولا

 0 لبا طولا اع يل لاق
 06 < - | هيض خساع 7! مب, تن نع مسج 4

 همس 3 س سمسمه ري وم- «-هو

 6 تفل 000 ةبيرر 77 اني ام سلا

 جحا _بيملا مالعلا نع تتكسف حامصلا داز رهش فكرداو

 ةئامعبسل أ لعب ى يشلغلاو ةعبارلا ةليللاتناكاملف

 اهبوبحم اهاثا امل صوفنلا ةوي> ناذيعسلا كلملا اهيا ينغلب تلاق
 تغرق املق * كلذ بساني اميف اراعشا تلشنا و اقناعت رصقلا يف

 لوما يف "كك راف ينوك''نغ مسبحص اذه له تلاق اهداشنا نم

 ييالا ةله تدشناف هب حرفلا نم اهلقع ريطي نأ داك

 ساقت م ل : 0 0 ينس 0 56-5 همه <

 ابقرتم ؟ ءداعيم ىلا تنك و يجاذلا قب براز از لقيكللايسفنب

 :تاأ

 - 2 - - سه مم ريدم ربمورس

 ايحرمو ًالهسو الضا هل تلقف هناك / ىلا رايق

 ل06 ا صاح 06 ووهم ص تس 201 سو<- ل ونق0 جرم

 اريكم كو اغلا هتقناع و
 »و

 ابق فلا ةكخ يف هتلبقو

 ندي شلال سوو لااا ال 0 3007 3 هدد ورورد

 هموم رم مس ةمم6 ل

 نا .نىلا اهيلع طي او اهدنع لح يف هتلخدا حابصلا بصا املف

 دودعا نا يدصق . لاقن * نامدانتي اسملج و هتعلطاف ليللا ىتا

 كيبا لا ةرسيزو زمجي نا لجال كرابخاب يبا ملعا و يرايد ىلا

 كمكحو كضرا نلا حورت نا ىشخا يبيبح اي تلاق * هنم كبطخيف

 اذه قلع كقفاوي ال كابا نا وا يتبدم الست و ىنع ينهتلتف
 ىعم تنا نوكت نا ديدسلا يأرلاو * مالسلاو انا توماف مالكلا



 لخاو شارف ينزيشدزا عم سوفنلا ةويحل يشاوطلاةيور ةيكح 20
 كل زبدا تجب فىتعلط ىلا زظنا و يتعملط ىلا 'رظنتف ' يتضبق يفو

 يناف * ك دالب لإ حورنف ةدجاو .ةليل يف تناو انا ج رخاو ةليح

 ارمتسا و ةعاط و.اعمس اهل لأقف ىلها عزم تسب و ىئاجر تعطق

 ةليل يف بارشلا امهل باط هنا مث *رمخلا برش نم هيف امه ام نئلع

 كولملاد حاب اًذاو © رجغلا حال نا ىلا اماني ماو اعجب رلخ يلايللا نم

 ريتيلا رهوجلان م ةدالق اهتلمج نم و 8 ةيده اهيبا ىلا لسرا
 بىلملا نإ مث * اهنمقب كلم نئازخ يغتال ةبح نورشعو ةعمست يشو

 مداخ ىلا تفتلاو سوفنلا ةويح يتنبل الا ةدالتلا هذه ملصت ام لاق

 ةله ليح لاقو ليلي ةادانف * كلذ ىضتقمل هسارضا تعلق كيناك

 ليليا لا لا اهلا تاو + نيرغبلا ةويمب ىلا: اهلضاواى ةدالغلا

 * كقنع يف اهيعضف ةميقب اهل يفي الامد جوي الو بكيبال ةيره اهلسرا

 اينللا نم اهسبل رخآ اهاعجد لئلاعت هللا لوقد وض وو مالغلا اهلخاف

 ةروصقملا باب كلا لصو ليتحر اس هنا مث 0 يسارخأ جفن ينتملعأ لقل

 تهبتناف اهظقي اف بابلا ىلع ةمئان زوجعلا و اقولغم بابلا لجوف

 ةجاح يف ينلسرا كلملا نا اهل لاق * كتجاح ام هل تلاقو © ةبوعرم

 حاتفغملا رضحا نا ىلا ح ر رضاح وهام جاتفملا نا تلاق #* هتنبا ىلا

 رعت نا لجال زوجعلا تحارف بلملل حورا نا رزقا ام اهل لاق

 مداخلا ىلع تأظبا املف * اهسفنل ةاجنلا كيبلطق فوخلا اهكرداف حاتفملا

 زهفقلا ارب سكتاف هزه و بالا ىرجف كلملا . ىلع هئاطبا نم فاخ

 بابلا ىلا لضو نا نلا الخاد لزي ماو لخلف .* .بابلا ييتفنأ: و

 كانشاو يظ شرغب ةشورفم اهدحو ةروضقملا لخد اهلف * عباملا

 نا ىلا ىستفمت و رمالا كلذ نم: مداغلا بجعتف * ينانق و عومم

 نم ةكبش هيلع و ميسي ربالا نم ردةس هيلع و ىلا ىلا لصو
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 ؛ل9 كلملل هابخاوريغافزا عم سوفنلا ةريعأ يشاوطلا ةيئور ةياكح

 يفو ةبق ار يهو كلملا تدب لجوف هنع رتسلا فشكف » رهوجلا
 مام: نم «بقلخ يذلا :ىلاعت هللا رظحف * اهنم نسحا باش اهنضح

 نيا نم و. * لاجرلا ضغبت ىنمم لاعفلا ءله نسحا ام لاق رث » نينهم

 در هنا رث + هلجا نم الا يسارضا تعلق ام اهنظاو اذه. نلا تلضو

 ترن و :ةبوعرم تهبتناف بابلا بلاط جرخ و ةهناكم نلا رتسلا

 هليذ كذخا و ه«هتقعل و تلزنف اهبجي . رلف هتدان زو روفاك مداخلل

 # هللا رتس ام رتسا هل تلاق و هيلجر هد اهسأر ليلع هتعضو و

 ئسارضا تعلق تنا كيلع رتسي ينم ىلع الو كيملع رتسيال هللا لاقف

 اهنتم» تلفنا أ لاجولا.كاغص نم ايش دخلا يل ركفي: ال. ٍنلا قيلوعت»و
 هسرحب امداخ هيلغ طح و :بابلا امهيلع لفق و يزرع زر رشم

 ةؤبحل ةدالقلا تيطعا .لض كلملا :هل لاقف * كلملا ىلع لخدو

 لاقن هلك اذه نم رفكا ىستست كنا هللا و مداخلا لاقن# سوفنلا

 الا كل لوقا ال لاق: مالكلا ىف عرسا و يل لق لصح امو كلهلا

 ىنطعا مداخلا لاقف *ةرلخ الب لق هل لاقف كنيب و. ينيب ةولخ يف
 ىلع .تلخد كلملا اهيا .مداخلا لاقن * نامالا ليدنم هل ئمرف نامالا

 يفز ةمئان :يه.و شوزغم .سلجم. يف .اهتدجوق :ىنوفنلا ةريح ةكلملا
 حومس انملق « كيدي نيب ثرضح و بابلا امهيلع تلفقف باش اهنضح

 سيئر ىلع حاص و هدي يف انوس فخا و امأاق .ضهن همالك كلملا

 * سوفنلا ةوي> ئاع لخداو فكئايبص كعم فخ هل لاق و .مادغلا

 امه وطغ”و نامئان تختلا ىلع امه و :اهعم نم و يه اهتاهو
 حاسسبملا مالكلا نع تتكسف حابصلا داز رهش كدا و امهئاطغب
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 امهلتقب كلملارما ةياكح 5

 .ةئامعبملا لعب نوثلثلاو ةسمالا ةليللا تناك املف

 نخأي "نا مداخلا رما: امل كلملا نا فيعسلا كلملااهيا ينغلب تلاق !

 انيفاص» للطي و" يه امن اوت أي و: سوفنلا ةريح نلا اوهجوتي و  هنايبس

 نوال او هيو« ودع الم .ىتضومماعلا: جوخ :ميدفو نص
 نبا ككل قكو * اهب اذا لق ليوعلا و ءاكبلاو اهمادقا. لع ةفقاؤ

 ثنك انهكر يرسلا "ىلع مجطضا مالغلل مادخلا سيئر لاقف * كلملا

 (دهام هل تلاقو هيلع كلملا تدب تيشخف * ىلملا ةنبا_كلذك و

 نيب امهولص وإ نا ىلا امهولمحو نانثالا مجطضاف ةفلاشملا تقو

 اهمادقا ىلع كلملا ةنبا تضون امهنع كلملا فشك املف * كلملا يدي

 هسفن ىمر و مالغلا قبسف اهقنع برضي نادارا و كلملا اهل رظنف

 انا ينم بننلا .بنذ اهل سيل ىلملا اهيا لاق و « كلملا ردص :ئف

 « ايبا يلع: اهسفت  ضوفنلا ةوهح تمرف .هلتقيل ةلصقف البق ينلتقاف
 عيمج بحاص مىظعالا كلملا نبا هناف هلتقت الو انا ينلققا تلاق و

 لا تفتلا هتنبا مالك كلملا عمس املف * .ضرعلا وتاهلوط يف ضرالا

 اذه يف ريزو اي لوقت ام ه4ل لاق و هوس رضع“ ناكو ريكالا ةريزو

 بذكلل جاتح# رمالا انه يف عقو نم لكهلوقا يذلا ريزولا لاق *رمالا
 * باذزعلا عاوناب اهمهبذعت نإ دعب امهق انعا برضالا امهل امو

 كلملا لاقف « هئايبص هعم و ءاجف هتمقن فايسب كلملا اعد (8لنعف

 اههوقوحا و ةرجاغلا ةله ةدعب و هقنع اوبرضاو قلعلا اذه اودخ

 ةىلد فايسلا طح كلذ .لكنعف * ةيناث ةرم امهرما يف ينورواشت الو

 ةدي يف ناك ”يشب همجر و هيلع كىلملا حاصف اهذخأيل اهرهظ يف

 طح يبضغ كنع اهيلح نوكت فيك بلك اي هل لاق و * هلتقي نا داك



 'ةابا رداقلا دبع كلملاك لب ىلا ركسعلامم ريشدزا با لوصو ةياكح

 ةرصا امك لعفف اههجو نلع مقت ىتح هنم اهرجو اه رعش يف كدي

 امهب لصو نا ىلا مالغلا كلذكو © اههجو ىلع اهبحض. و كلهلا

 ه«فيس درجو ةهينيع بصعو هبوث ليذ نم عطق و.مللا .لح#ا نلا
 كت و * ةعافش اهيف مقت نا ايجرت كّلمْلاتنب رخا ون«.ايض ام نأكو

 نوكابتي ركسعلا عيمج و ثارم ثلث فيسلاب .بحلو مالغلاب :لغتشا

 رابغب اذا و ةديب فايسلا عفرف * ةعافش امهل لصح# .نا هللا نوع ديو

 ًاطباامل مالغلا ابا كلملا نا كلذ يف ببسلا ناكو * راطتالا اله نئتحراثدق

 اذه #* ؛للو نع ثحبلل هسفنب هجوتو ريظعركسعيف زهجت ةللو ربخ هيلع
 امل هن اف رداقلا ليع كلملارما نم ناك ام اما و * هرمإ نف ناك ام

 يشغ لق يذلا زابغلا !ذهامو ربخلا ام. موت اي .لاق رابغلا كلذ رهظ

 كلذ ىلااهجوتم هيدي .سيب نم لزنو ربك الارب زولا ضهنف,* راصب الا
 تناسنع مهل ىصح# .ال دارجل اك اقلخ دجوف .ةرما ةقيقح فرعيل رابغلا

 داعف * لالتلاو ةنيدو:الاو لابجلا اوءالم لق دلق مهل دفتيالو

 فرعاو لزنا ريزولل كلملالاقن * ةيضقل اب ةربخاو ىلملا ىلا ريزولا

 نع لأساو ان دالب .يلا مهثيجم يف ببسلا امو ركسعلا اذه ربخ اخل

 نم لحا دنع رأث هل ناك نا و * هان لعاس ةجاح ءاضق لصقي ناك

 درع اذه ى اف هانيد اه ةيده ديري .ناك ناو © هعم انبكر :كولهلا

 زيزولا "لزنف «:هتوطس نم انضرا ىلع. ليشخنو :ىيشج نيج و..ليظع
 لوا نم اسيشام لزي لو ناوع الاو دونجلاو ماييجلا نيب ىشفرو

 ةبهزملا فويسلا باححصإ نس لصو ليتح برغملا برق ىلا راهنلا

 باجحلاو هأر زولاو ءارمالا ىلا مذ دعب نم لصو مث © ةبكوكملا مايخلاو



 رداقلا دبع فىكلملاد مب نلاركسعلا عض رهش دزا ب | لوصو ةياكح هرم#

 * ضرال !ىلبق ضرالا لبق هيلع .اوحاص ةلودلا باب را هأر املف * اهيظع

 دصقو هسأر عفر نا ىلا املاث و ايناث هيلع اوحاصف ماقو ضرالا لبقف

 يدق عرببا:لممق *املف >«  ةبينولا ةدهش جرم. هلوط .نم عقوف موقي..كا
 كلملااهيا كرذق. مفرو كتاطلس زعاو ككم ايا هللا مادا لاق كلملا

 ضرالا لسبقي و كيلع ىلسي رداقلا دبع نكلملا# ات كبار هةنتءسلا

 فذخاإ |كضاق تنك ناف. * تيتا تامهملا يي قف ككل اسيد كيدي نم

 هنكمي«اصرغا [كلظاقا: تدك ناو. ٠ كتف دخا يف. بكو .كولفلاب نط و آث

 ىلا بفذا لوسرلا اهيا كلملا هل لاق * هنأشيف كتمدخب ماق ةواضق

 لقو ةللام هةهتنع باغ كلو هل اخو الا كلملا نا هل لق و كساب

 ةنيدولا ةكه يف ناك ناف * عراثآ هزع تعطقناو ةرابخا هيلع تأطبا '

 ئمثراوا رومالا نم رما هيلع يرجح ناك ناو *ركنع لحعاراو :ذخأ

 فارصنالا لىلعق مث * ةعاطو اعيس لاق ءاذلبلا هب: لع: نأ لبق نم

 امن «ةرم نيرشع اهلبقف ؛ضرالا لبق ضرالا لبق باجكلا هيلع حاصف

 ةوياودن ويف ا * كلملا سلجم نم جرخ رث هغنا يف هحورو الا ماق

 نفت ارم جلا: :ةشياغ يف نوللا :نوطقم وهو.ردانقلا ديغ.؛كلملل

 تاتكسف حاسسمصلا داز رهش كرداو هل قنثاامب هفوع م 2 صئارغلا

 جحاسدل ادعمتد عل + مفي ونتوب دن كايولا مالكلا نع

 ةثايعبسلا دعب نوثلثلاو ةسداسلا ةليالا تناكاملف



 ممم هيلع هتعلخو ريش دزا كغب رداقلادبع كلملارما ةياكح

 نوللا فوطقم وهو هل عقزو امب رداقلا فبع .ىلملا. زبخازو رظع الا

 هلخاد نقو رداقلادبع كلملا هل لاق * لجولا ةددش نم :ةصئارف. معتق و

 للو نوكي نم ريز و اي سانلا :ئلعو .هسفن .يلع ةفاخملا و .ساوسوتلا
 يذلا هلل دمحلاو هلتقب ترما يذلا وه ةنلو .نا لاق *.كلملا اذه

 هل لاقف *« انااوما بهنيو انرايد .برخ# ناك هابا ناف هلتق لج مل

 دلو مالغلا نياف ةلتقب انيلع ترغا تيح فلسافلا .كيأر زظنا "كلملا

 «هلتقب ترما لق كنا: مامهلا كلملااهيا هل لاق * مامهلا كلملا ذه

 «سأرو هبلق ريمص نم حاص و. هلقع شهدنا .مالكلا اذه عمت .املف

 «فايسلا اورضحا تقولا ىفف لتقلا هيلع عتوي الل :فايسلاا وكردا ركاب 7

 لاقف * ينترما امك 4قةنع. ثتبرض لق نامزلا كلم ايءهل لاق رضح املق

 كلملا اهنا هل ناق * هب. ىقعلا + نا :دبال كلذ مص نا بلك اي هل

 تنك فك لملا لاق © .ةيناث ةرم هيف .كروانا. نا ريغ نم هلتقب ينترما كنا

 يفوه كّلملا اهيا هل لاق + كحور .فلق لبق  ىعلا مرلكتف ىيظمغ ينف

 نيبارضح'املف * هراطخاب وما و:هيلق: نآمطانو :كليلا: حرفه. ةوليذلا هين

 رفغتسا يدل و اي .هل لاق و ©« هاف لبت و هيمدق ىلع امئاق هل ضهن هيدي

 للنع يردق طع: امب ىلعتت الذ كقح يف ينم عقو امم ميظعلا هللا

 كلملا نياو نامزلا كلم اي مالغلا لاق * رظعالا ىليهلا !!فكينالبو

 5 حربا ام كتمرح قحو مالغلا لاق * كبس ءاج لقل .هل لاق رظعالا

 هتةميلا ةانعاسن انهم "كتفي ضرعو يضرع '”ىربا ىتح كيدي نيب نم

 *كيدي نيب اهيلع فشكتل لباوقلا تاياىلا بملطاف ءارذع ركب يو

 وهظ اف ءارذع تناك ناو يمد كتحا لقو ثلاؤ اهتراكب كتلجو ناف ش

 هارذع اهندج و اهيلع نفشك املف لزاوقلا اعرف * اهضرع و يضرع ةءازب

 علخو .نهيلع .رعناف  ماعن الا هنم. نيلطو كلب .كلنملا نربقتاف



 ثاساط اوجرخاو * ريرحلا ىف نم عيمج لع معنا كىلِذكو هيلع ناك ام

 قفععا كىلملا نا مث * حرغلا ةياغ اوحرف و ةلودلا باب را اوبيطف بيطلا

 ' هعصاخ عم مامحلا هلاخد اب رماو مارك الاو ريظعتل اب هلماعو مالغلا

 نم جانب هجوتو ةينس ةعاخ هيلع غرفا جرخ املف * مادخلا نم

 عصرتم رمخ.الا .بهنلاب شكرزم مسي ربالا نم حاشوب هحشو و رهوجلا

 بهشذلا نم جرسب ليخلا نسحا نم اسف هبكاو * رهوجلا و رساب

 يف بوكرل اب هتكلمم مامر و هتلود بابرا رما و *ر هوجلا و ردل اب عصرم
 كلملا :هيبال لوقي نا مالغلا ىصوا مث *«هيبا ىلا لصي نا ىلا هتمدخ

 ميمج يف كل عميطم عماس كرما تحترداقلا دبع كلملا نا مظعالا

 اهجوتمراسو هعدو ىث كلذ نم.دبال مالغلا لاقن *هاهنت و هرم أنام

 امئاق هل ضهن رث * حرفلا نم هلقع راط هوبا هيلا رظن املف هيبا ىلا

 يف رورسلاو حرفلا عاشو ه«4سقناعو تاوطخ هل ىشمو هيمردق لع

 عيمجو باجعلاو ءارز ولا عيمج رضح مث * رظعالا كلملا ركسم

 مهبل ناكو * همودقب اوحرف و هيدي نيب ضرالا اولبتو داوقلا و نجلا
 كلملا ةنيدم نم مهرييغ و هعم نمل كلملا نبا حابا و ريظع مويح رفلا ىف

 دحآ مهضراحيالو رظعالا بلهلا ركاسع هيلع امىئلعاوجرفتي نارداقلا دبع

 نيزازملا قوس لخد نم لمراصف « هناطلس ةوقو ةدونج ةرغك اورد ئتح

 فيك هنم بجحتي .ناكملا ىف سلاج وهو كلذ لبق مالغلا رظن و

 نلا هجوحا نكلو * هتازنم ىيظعو هسفن فرغ عم كلذ هسفنل يضر

 خلبف هركاسع ةرثكب رابخالا تعاشو * كلملا تنبل هليم و هبح كلذ
 نلابييجلا .ىلا كرظن و رصقلا ىلغا نم تفرشاق سرفغنلا وقل تيرذ

 تح ةنوجسم اهيب ارصق يف تناك و :شويجو ركاسعب  تئالتما اهنأرف

 :قالطالاو يضرااب اما اهناش يف كلملا هبرم ”ي ام اوملعي .ئتح رمالا



 همو  هيلااهلوصووريشدزادنغلوقتامةيراجلا ةكلملا ريلعت ةياكح

 اهتلاسراهئاداو

 تّلعو ركاسعلا هذه سوفنلا . ةويح تأراملف:# قارحالا و: لتقلابداما و

 هيباب اهنع ئمتلي و اهاسني كلملا نبإ نا تفاخ .هيبا ركاسع .اهنا

 اهدنغ تناك يتلا ةيراجلا هيلا تلسراف * اهوبا اهلتقيف اهنع لحرب مث

 كلملا ىبا ريغدزا ىلا يضما اهل تلاق و * ةمدخلا رسرب ةروصقملا ىف

 فكسفنب هيفرعو هيدي نيب ضرالا يلبقف هيلا تلصو اذاف *.يناخت .الو

 رصق يف ةسوبح* نأالا اهناو كيلع رلست يتديس نا هل .يلوق و
 اهلتق ىصقي نا اماو اهنع وفعلا لصقي نا امان «رمالا تحت اهيبا

 اههمو © ةردقم ود مويلا كناق اهكرتت الو اهاسنت ال كنا كلأستو.

 نا كدتع ىنسح ناف * كرما فلاخ# نا دحا ردقبال هيلا ثرغا

 نق اهنان * كلضف نم ناك كدنع اهذخأت و اسهيبا نم اهصلخت

 قينح يلد يك نبع نس ىل نا و * كلجا نم ةراكملا :له تلهست

 دنع اهل عفشي هلعل رظعالا كلملا كدل اول لقف اهنم كضرغ .غ رف

 قاغيملا و دهعلا هيلع لخأي و اهيبا نم اهقلطي ئتح لحري الو اهيبا
 شدوا الو مالكلا رخأ !ذه و «.اهلتق دمعتي الو ارو اهب لعفيالب نا
 مالكلا نع تتكسف حابصلا داز رهش كرداو مالسلا و تكتم هللا

 مسام الطص مد سنن اس للتسسلا | 22-ا

0 

 ةئامعبسلا دعب نوثلثلاو ةعباسلا ةليللا تناكاملف

 زي اهتلسرا نيح ةيراجلا نا ليعسلا كىلملا اهيا ينغلب تلاق

 مالكب هتربخا و. هيلا تلصو راخعالا كىلملا نبا ريشدزا ىلا: شوفبلا“

 ابسهل لاق:و ا!لب دش ءاكب ىكب مالكلا كلذ اهنم عموم املف * اهتليس ١

 تين الو اهاوه .ريساو اهلبع انإ و يتديس سرقنلا ةريح نا يملعأ.»



 رداقلا بع كلملا ىلا هيبا ءادشاو هيبا عمر يشدزا ةاقالم ةياكح 4

 الوا ياتو تلاشي يذلا ةردزو لسريو اهرما ف يبا ثدحا ينا

 كرو اشيل كوبا كيلا . لسرا ناف * فلاخي ناردقي مل هناف كبطخب

 ةيراجلا :تعجرف *.:كبالا يدالب حورا ال يناف يغلاغت الف كلذ يف

 كيذا تحبس الخ #« هتااسر اهتخغلباو اهيدب تلبق و اهتلديس للا

 « اهرما نم ناكام اذه نلاعت هللا تدمحو حرفلا ةدش نم تكب

 نع هلأس و ليللا ىف هيباب ئلتخا هنا مالغلا رما نم ناك ام اماو

 *« هرخأ ىلا هلوا نم هل ىرجام عيمجب هثدحف هل رج ام و هلاح

 تبرخا هفالتا تدرا ناف يدلو اي كل لعفا نا ديرت ام هل لاقف

 يبا اي كلذ ديزا ال. هل ناقن * هلايع تكتهو هلاوصا تبهن و ةرايد

 ءل لكيرارو 37 اهب .يلاصتا نيرا لب نكلذ بجوي ايش ينم لعغي هناف

 ةيده نوكت نكل و * اهيبال اهملقتو ةيده زوجت نا كناسحا نم

 هوبا هل لاقف * ليرعلا يأرلا بحاص كريز و مم اهلسرت و ةسيفن

 جرخاو تالا يدب نم ةرذخدا ام لصق ةابا نا مث * ةعاطو اعمس

 ريزولاب هع * هبجعاف ة5للو للع ةضرع من * سيفغن يش لك ةتيق

 رداقلا كبع كىلملا ىلا كلذب ريسي نا ةرماو هتبحص كلذ لسراو

 * باوجلا هل درو ةيدهلا هذه لبقا هل لوقبو هنبال هتنب هنم بطخ# و
 رداقلا, دبع كلملا ناكو رداقلا ببع ىلملا ىلا اهجوتم ريزولا :راسف

 بارخ اعقوتم رطاشلالوغشم لزب ماو * مالغلاقراف نا تقو نم انيزح

 ضرالال بق ملسو هيلع لبقا دق ريزولاب اذاو * هعايض لخاو هكلم

 ع رشساف ماركالاب هلباق و مادقالا ىلع ىلملا هل ماقن * هيلي نيب

 نامزلا كلم اي وفعلا هل لاق و * امهلبق و هيمذق نلع عتو و ريزولا

 كلبلا اهيا رلعا و * مادخلا نيبع لتا اناو يلقثمل موقيال كلغم نا



 كفي سوفنلا ةريحب ريشدزا ريوزت ةياكح

 كركشفهل كناسحأو هيلع كلضن ضعبب هفرعو هيبا عم رلكت كليلا, نبا نا

 عمس املف * ماركالاو ةيدتل اب كصخ# و مالسلا كثورقي وهو ةيده

 ه«ههلا تملقتت ئتح هنوخ ةردش نم هقدصي مل كلذ هنم كلملا

 الو لام اهردقب يغب ذل ةيرزه اهددو هيلع تضره املف * ةيدهلا

 ليعق * ةلئغ هسفن ترغصف اهلثم ىلع ضرالا كولم نم كلم رذقد

 هيلع ئنثاو نئلاعت هللا نمخ و هيمزق يلع امئاق كلملا" ضهنأ كلذ

 ميركلا كلملا اهياردز ولا هل لاق مث 3 مالغلا كلذ كىلملا ركش لقو

 برقلاراتخاو كيلع درو نق رظعالا كلملا نا ماغاو يمالكل غصا

 ةرهوجلاو ةنوصملا ةديسلا فكتنب يف ابغار ادصاق كتثج نقو © كنم

 ا|كهل ثبحا ناف * رهشدزا ةللوب اهجاوزو سوفنلا ةوهل ةنونكملا

 ىلذ هنمعمس املف © اهت اكص ىلع يعم قفت اف ايضار هب تنكورفالا

 نك ىنهج نم 3 ق ةفلاخم يدنع سيلف انا ىتهج ىم اما #* ةعاطو اعمس لاق مآلكلا

 ةديغر هغل اب اهناف تنبلا ةهج ىنم اماو * يدفع نوكيام بح اوهو

 اهن اف تنبلا ىلا مجاز رمالا كلذ نا ملعاو © اهسفن ليب اهرماو

 ضما هل لاقو مادخلا .سيئر ىلا تغتلا هنا مث * اهسفن ىلا رايتخال اب

 مث ةعاطو اننيذق مادخلا سيئر لاقف * لاوحالا :فهب اهفرعو يتنب ىلا

 لتبق وأ كلئبلا ثبت ولع نخاف ميرحلا رصق عملط تح نئشم هنا

 باوج يف تنا نيلوقت ام اهل لاق رث * كلملا هركذ امب اهربخإو ايدي
 نع تتكسف مابصلا داز رهش كرداو ةعاطو اعمس تلاقن مالكلا !ذه

 جحا سس سس سس سس سس سس سس سس سلس ولا مالكلا

 سس ©



 سوقنلا ةويحب ريش دزا ربو زد ةياكح همم

 ةثامعبسلاد عب نوثلثلاو ةنماثلا ةليللا تناكاملف

 ربخا امل. مب رحلا .مادخ سيئر : ناديعسلا فىليلا اهيا ينغلب .تلاق

  اهلفا»ه ةعاطو :اعمس تلإاق 3 الا ىليلا نبال اهتبطخب كلملا تدي

 2 ا ةينس ةعطخإ 75 هذا مل 2 ديد احرف 0 (ٍ

 ىلملا ىلا باوجلا لصوا هل لاقو *رانيد فالأ ةرشعب .__

 نا م * ةعاطو اعمسرب زولا لاقغف * هيلا لزذا نا يف ىل هنذأتساو

 2 لص و لودح عش ف رداقلا لبيع كلملا لخع نم جرخ ريزولا

 هيتعفوام مغلب)و تاوبع'ا هيلا, لكصوا و مسظع الا كلملا

 هلقع راطلق هناف فكلبلا ىنبااماو تلي نكليلا حرذف 5 مالكلا نمت

 ناب مظعالا بلملا :نذا مث * حرشنا و هردص عستاو حرغلا نم

 يناثلا مويلا ىف ناك اهلذ * هلياقي و هيلا لزني رداقلا ديع كلملا

 حفر و ءاقلتف زيظعالا 5 لاذع رضحو رداقلا ليع كلملا بكر

 مث. * امهيبديا: ىيب كلوا لنا فقد و مانا ره ساجر فاح دعنا

 ينشو ةغيلب ةيطخب بطخ رو رداقلا دبع كلملا ةصاخ .ىنم بيطخ ماق

 ةديس ةكلملاب_هجيوزتب ةدارم غولب نم هل لصح دقامب بلملا ىبا

 ارابغهاو نصا بيلخلا سولجبا لعب مظعالا كليلا -ىل مث » كولملا تانب

 بلاهملل ؛لاق و * رانيد :فلا نيسمخو رهوجلاو ردلاب هلت ١ ويف

 رمالا هيلع .رقتسا ام عيمج يف ؛يدلو: نع :ليك و: ينا زداقلا دبع

 نؤبيمخ هتلمج نم و * قادصلا ضبقب رداقلا دمع“ كلملا فرتعاف

 * سوفنلا ةوي> كولملا تانب ةديس هتنب حزف لجا نم رانيد فلا

 فكلملا تنب باتك اوبتكو دوهشلا و. ؤاضقلا اووضحا مالكلا اذه دعبو



 مهسإ 2 هدلبىلاةيباوضوفنلا ةويح عم ريغدزإ حاور ةباكح
 ادوهشم اموي ناك و * ريغدزا ييجاطوببولا كىلملا نبا ىاعرداقلا نبع

 * نيدساحلاو نيضغبملا رئاس هب ظاتغا و. نيمدعلا رئاس هيف تحرفو

 * كلملا ىبا اهيلع لخد كلذ دعب و تاوعدلاو مئالوا اولمع. ىهنا رث
 ةرهوجو ةنوصم ةليرف *.تبكر ام ةريغل ةرهمو تبتث ام ةرد اهلدجوف

 له :دلو .لأس ,مظعالا ىلملا نارث * اهيبال كلذ رهظ و ةنودكم
 ديرا' ينا ماعا * كلملا اهيارعن لاق ليحرلا لبق ةجاح هسفن يف يغب

 يبذكلا يرتفا ,يذلا ىيغاوطلا و ان ءاسا يذلا ريزولا نم ماقتنالا

 نلطي . لاخلا ىنرداقلا كبع كىلملا ىلا رظعالا ىلسلا فيعي اعا

 رما هيدي نيب ارضح اهلف هيلا امهلسراف * يشاوطلاو ريزولا كلذ هدم
 اوبلطو ةريسي ةدم كلذ لقباوماقا رث * ةنيدملا باب .ئلع امهقنشب
 اهيبا اهزهجف *« رفسلل زوجتت نا. هتئبال انذا رداقلا لبع كىلملا نم

 ردلاب مصرف رمحالا بهذلا نم تخت يف .كىلملا ةنبا اوبكراو

 اهيزاوج عيمج اهعم تزخاو * دايجلا ليلا هرجت رهوجلاو

 نئلع تراص و * اهبورش دعب اهنكم ىلا ةيازلا ثداع و اهمدخ و .

 رداقلا دبع كلملا بكر و ةدلو.و مظعالا فىكلملا بك و * اهتداع

 نسحا نم .لعي اموي ناكو.*:هتنباو :ةرهض عادوا, هتكلمم لها:عيمجو

 نا ةرهص نئاع مظعالا كلملا فلح رايللا سى ء اودعب املف * مايالا

 ةردص ىلإ همض نا لعب ةرايد نلا مجر و هعدرف هدالب ىلا مجري

 هتنبا ئلع هاصوا و * ةناسحا و هلضف ىلع ةركش و هينيع نيب هلبقو

 تلبق رث * اهقناعو هتنبا ىلاعجر ةدلو و ىظعالا كلملا عادو فعببو

 كلملا نبا راس و * هتكلمم ىلا عجر مث عادرلا فقرم يف ايكبو هيدي

 او.ةةلجاو رهنه را ىلا اولص وا نلا ةقلاوأو :ةتفتوزاو' وهف العال

 ىلا :الخا و ةلغ راو ةانضشا و شيعزلا ىف اوماقا مث #3 مهحرخ



 ناسارخ كلم نامرهش فكلملا ةياكح 0م +

 روعمو روصقلا برخ# و تاعامجلا ديمو جايا داه اا نا

 كا ل رك

 اضيا لوكح# اممو

 ناوالا ف رصعلا فلاس و نامزلا ميدق يف ناك هنا ليعسلا كلملا اهيا

 ناكو ناسارخ ةرقتسم ناكو نام هر هش هل لاقي كلام رجعلا ضرا يف

 ركذتف *:ىغنا الو ركذب ةرمع لوط يف نهنم قزرب ملو ةيرس ةثام هدنع

 ماو ةرتمع بلاغ ىضم ثيح فسأتي راص و مايالا نم اموي كلذ

 هئابأ ىنع وه هكزو امك ةدعب نم كلملا ثري زكذ لل لوب قزرد

 « نيدشلا رهقلاو رهلا و رغلا ةياغ كلذ ببسب هل لصعت #* ةدادجاو

 هكيل امم ضعب هيلع لخد ذا مايالا نم اموي سلاج وش امنيبف

 هأر املف * هب و ةأناف رافي د دريم هل لاقت * اهنم

 شكرزم ريرج .نم راؤا يف ةفوفلم وا ينيدرلا يمهرلا هبشن :اهكجو

 نخترا و اهتسح مم ناكملا ءاضاف اههجو نع رجالا فش كف 2 بض ذللاي

 يض و * ليخلا لايذ اك اهلخ الخ ئلأ تلصو لتح بئاوذ عبس اهل

 ”يفطق و ليلعلا ماقس يفشت ليحنرصخ و ليقث فدرو نيدك فرطب

 تاس سهلالا ءله ئنعملا ىف رعاشلا لاق امك ليلغلا ران

 01 لا س» ين ءرد . ع ه يت صو تت هس ب رتو دس

 راقول ديكسلا 00 هديا تمدلق و اهب تف

 علا 2 © سم

 6 260 هس 7 م

 رشا 0 و نوع لو 22 طب و ايلا نمد م اوق

 و 1 رهرحلا 2 2 رع 76 ها



 ةرعا ةيردملا ةيراجلا كلملا ءارتشا ةياكح

 *«اهل ادتعاو اهدتو اهل اوج و اهنسحو اهتيؤر نم: كلملا  نجعتف

 يريس اي رجاتلا لاق * ةيراجلا ةنه ركب عمبش غي اي رجاتلل لاق و

 ثاث يلو * ىلبق اهكلم ناك يذلا عن نم رانيد يفلاب اهتيرتشا

 جلت نالملا اذه نئلا تلصو نا نسلا تفلكتف اهب ارفاسم ىينس

 ةينس ةعلخ كلملا هيلع عملخف كيلا ينم ةيدد يهو * رانيد فالأ

 هلضف ركش و كلملا ىدي لبتو اهزخاف تزايد فول ةرشعب هل رماو

 لاق و طشاوملا ىلا ةيراجلا 8 فىلملا نا مث * فرصنا و هناسحا و

 ةروصقم اهل نشرنا و اهنيز و ةبراجلا هذه لاوحا نحلصا نمل
 * هيلا جاتعأ ام حيمج اهيلا لقنت نا هباجح رماو * (هيذ اهنلخداو

 ةتفيدم ثناك و » رحملا بناج ىلع اهيف ممتم وش يتلا ةكلمملا تناكو

 كلت تناكو ةروصقم يف ةيراجلا اولخداف * ءاضيبلا ةنيدملا ىئمست

 حابصلا داز رهش فردا و رحبلا ىلع لطت كيبابش اهل ةروصقملا

 نوت نتن سضو ما يعب اايجومبلا ا مااقول نر

 ةثايعبسلاد عب نوثلثلاو ةعساتلا ةليللا تناك املف

 اهملس ةيراجلا لخا امل كلملا نا ليعسلا كلملا اهيا ينغلب تلاق

 رماو ةروصقم يف اهنلخ داو اسهنأش ىدلصا نهل لاق و طشاوملل

 عسيمج اهل اولقني نا لعب باوبالا عميوج اهيلع قلغت نا هباورح

 كيبابش اهل ةروصقملا كلت تناكو * ةروصقم يف اهولخداف هيلا جاتسنام

 ملو هل لقت ملف ةيراجلا ىلع لخد كلملا نا مث * رح <لا ىلع لطت

 م * بدالا اهوملعي رل , مون نليع تناك اهنأك فكلملا لاقف #* هيف ركفت

 لقلا و لامجلا و نسحلا ىف ةعراب اهأرف ةيراجلا كلت ىلا تفتلا هنا

 ةيحاضلا سمشلا وا همامت دنع رمقلا ةرئاد هنأك اههجوو * لادتعالا و



 دحا عماهملكت مدعو ةيرحبلا ةبراجلا كلملا ءارتغا ةيكح هم

 اهلادتعا او اهدقنو اهلآمجاو اهنسح نم بهغتف' * ةيداصلا' ءامشلا ىف

 ةيراجلا ىلا. موقت ككرلا نا رث * هتردق تلج قلاشلا هللا ربسق

 دئاوملا راضحاب رما هنا ا كىلهشلا نم ئلحا ةلدجوف * اهنرغت باضر

 اهمقلي راص و كلملا' لكاف ناولالا رئاس نم اهيف و ماعطلا رنا: نم

 اهثدح# ككملا- راصف * ةدحاو ةملكب رلتت مل يهو * تعبش تح

 هيلع درت ل و ةملكب قطنت رل ةتكاس يش و اهمِسا نع اًهلأسي و

 نم اهل ظفاحلا ناك و'* :صرالا ىلا. اهسأرب ةقرطم لزت مل و * اباوج

 *« اهل ناك يذلا .لالدلا و اهلامجو اهنسح ظرف اهيلع كلملا بضغ
 اهفرظا ام :ةيراجلا هذه قلاخ هللا ناحبس هسفن يف هكلملا' لاقف

 يراوجلا لأس .ىلملا نا رث * ىراعت هلل لامكلا نكل و ماعتت ال اهنا لا

 ةيدلكو ديت مل تقولا !له للا اهمودق نيح ىنم هل ىلقف ف تملك لش

 7 ةبالابا ضعب ىلملا رضحاف © اباطخ اهل عمسن ملو ةدحاو

 تيبعلف * 0 نا اهلعل اهعم ىنح رشنبو اهل ىنينغي نا نضرماو

 كلذ ريغ و بعللا و ىشالملا رئاسب اهما لق يرارسلا و يراوجلا
 كالا أ : 7

 ينو نميلا رظنت ةيراجلا و سلجملا ىف نم لك برط ئتح نينغ و
 راكتت ماو كييضت 1

 اناث 9-5 هبايث 0- هذا 0 # ةيزاخبلا كل 3 يراو اوجلا

 فرص هنا مث فكلملا رص قاضف * )و ةتكاس

 ا|ديدع احرف حارقف اركب اتنب اهدجوف اهتراكب لازا و كلملا ماق

 رظنملاو ماوقلا يلم ةيراج نوكت فيك بجعلا هلل اي هسفذ يف لاق و

 تفتلي ملو ةيلكلا+ اهيلا لام هنا مث * اهتلاح ىلع اركب راجتلا اهاقبا و

 ةلماك ةنس اهعم ماقاو * يطاسملا و هيزارس ميمج رجفو اهريغ ىلا



 ءزعع  هنماهلموحو كلملا مادت اهتصق ةيزجبلازانلج ناب ةياكح

 دازرتو مايالا نم اموي اهل لاقرع رطعتخ ل نانو لحاو موي اهنأك

 * ةميظع يدنع كتبح» نا سوفنلا ةينماي مارغلا واهب هقشه

 يطاصفلا و ءاسنلاو يرارسلا و يراوج عيمج كّلجا نم ترج دقو
 *« ةلماك ةنس كيلع يح ور تلوط دقو ايندلا نم يبيصن كتلعج و

 تنك ناو # ينيملكتن يل كيلق نيلي نا هلضف.نم ئلاعق هللا لأسا و

 هللا وجراو * كمالك نم مشنعلا مطقا نئتج .ةراشالاب ينيملعاف: ءاسرخ

 يناف يدعب نم يكلم ثريي ركذ كلوب كتم. ينتز ري نا هناحمس
 اكيلم هللاتف ينسربك لق و ينثري نم ىل سهل ديرف. ديخو

 اهسأر ةيراجلا تقرطاف * باوجلا ىلع يدرت نا يننيبحت تنك نإ

 ١ اوهام ابيهشأر تيعفر اهنا مث * ركفتت يهز ءضوؤلا: :ىلا

 اهيا تلاق و* ةروصقملا "الم دق قربلا .نا كلملل ليكتف كلملا

 ينا و. كى واعد هللا با_ىيتضإ ىلق ماغرضلا دسالاو ماوهلا كلمنا

 ركق نينجلا له ملعا ال نكلو .* عضولا .نا وا ىنأ هلت وت بكينصوي لئأ +

 حمس املف * ةدحاو ةملاك كتملك ام كنم تامح ينا الول و * قنا وا

 اهيديو اهسأر لبق.و حارشنالا و. حرغلاب مهجو للهت اهمالك كلملا

 لا ىلع ىنم يذلا, هلل .ى_ خلا لاق او *.حوفلا +. ةدش لرم

 كلملا نا رث * ينم لمحعلاب كرابخا يناثلا و كمالك لوالا * اهانمتا

 ينوه و هتكلمم قر ىلع سلج و جرخ و اهدنع .نم ماق

 لمارالاو نيك اسملا ؤ ءارقفلل ج رخ# ناريزولا رما و * ئازلا حارشتنالا

 لعفف * هّنع ةقدص و. نئلاعت:.هلل :اركف نابئيد.فلا| ةثام رهريغ و

 ةيراجلا ىلع كلذ دعب لخد كىلملا نا. مث * كلملا هب ةرما ام ريزولا

 يتديس اي اهل. لاقو * ةردص .نلا اهمضو اهنضح و اه لنع سلخ و

 اراهن و اليل ةلماك ةنس يدنع كلو توكسلا اذامل يقر ةكلام و



 هنماهلمحو كلملا مالت اهتصق ةيرحم'ازانلج نايب ةياكح هع

 اهفراهدلا اذه يف الا. ةنسلا ذه يف ينيملكت رلو ةمئان ةمئاق

 ىلا راطباعا و نامزلا كلط ب عوسأ ةيراجلا تلاقف « كتوكس بسلا

 عمس املف * يخا و ىلشا و يما تقراف رطاخلا ةروسكم .ةبيرغ ةنيكسم

 سسييلف-ةنيكسم_ كلوق' اما اهل لاقف * اهدارم فرع ايمدلك :اكلايلا

 كتمذخ يف هيف انا امو يعاتمو يكلم ميوج ىناف * لحم مالعلا اذهل

 ينهملعافيخاو ىلشضاو يما تقراف كلوت اماو#* فككولمم ثرص اضيا اناو

 كلملا اهيا ماعا هل تلاقتف * ك دنع مهرضحاو مهيلا لسرااناو ره ناك يا يف

 انل فلخنو ثتامو رحملا كولم نم يبا ناكو ةيرحملا زانلج يمسا نا ليعسلا

 قيخاو كولملا نم كلم افيلع كردتذا هيف نحت امنيبف# كلملا

 تعزانتف رحدلا فاينل نم يماو خالط نيمعبي خا ىلو * انب لبا نم كلملا

 ربلا لشا نم لج رد فع يسفن يمرا نا تفلحت ىخإو انا

 ينتذخا ي للا لجرلا اذهل ىننع ذا ىب جرد © * تومب ا هسأر

 كيقنط ةعئانعت كنكام فكيرارس 7 لولع ندم لقف ينبح كك نا

 حوراو كابشأا !له نم ؛رحملا ىئل يسفذ تيمر تشكو د6 ةلحاو ةعاس

 تنم لماح .اناو مهيبلا ريسا نا تيحتسإ لقو * يتعامج و ئما نلا

 هنا مهنربخا اذا مهل تفلح ولو * ىنن وق دصي الو | ءوس يب نونظيف

 نع . د ما اا ويطا ديا نق

 172ج صج يب سمو



 5هم9 2 رسلايننور.سيفهك رهناو كلمللاهتصقزا هاج نايب ةياكح

 ةئثامعبسلاد عب نيعب رالل ةيفوملا ةليللا تناك املف

 كيلا اهلأس امل ةيزحبلا زانلج ناديعسلا كلملا اهيا ينغلب كلاق

 00 اهلف اه رخآ ىلا اهلوا نم اهتصق هل تكح نام رهش

 ينا ىنيع رونو يتديس اي .هللاو اهل لاقو اهينيع نيب اهلبتو اهركش

 ارق" نم تم ىينتقر اف ناو * ةدحاو ةعاس فقارف ىلع ردقا ىل

 نم دبالو يتدالو ناوا برق لت يديس اي تلاقن * لاعلا نوكي فيكف

 نفرعي ال ربلا ءاسن نال * ينورش ابي نا لجل ياشا روضح

 ةدال و ةقيرط نفراسعي ال ردبلاثانبو رحبلا تانب ةدالو ةقيرط

 اهل لاقت * يعم 2 9 رزسم بلقنا يلشا رضخ | اف ريلا تانب

 رحبلا ىف يشمن انا تلاقف * نولتبي الو رحملا يف نوشمي فيك و كلملا

 زياش للع . وتكملا ءامسالا ةكربب ربيلا ىف متنا نوشمت امك
 ءاجاَذا تيئىلا ايلا 0ك مالهلا امهيلع دود ل نانسوداط

 يعم تلعفو كلامب ينتيرتشا كنا مهملعا ين اف يتوخاو يلشا

 نردض اشيو رهلنع يمالك قدصت نا يغبنيف *ناسح الاو ليمجلا

 لاق كلذ لعن * ىلَم نبا ىلَم كنا نوملعيو رهذويعب كلاح

 يف كل ميطم يناف نيبذت امم كل ادب ام يلعنا يتديس اي كلملا
 ىف ريسن انا نامزلا كلم اي رلعا ةيراجلا تلاقت * هنيلعفت ام عيمج

 موجنلاو رمقلاو سمشلا رظننو هيفام رظنن و ة>وتفم اننويع و رحبلا

 نا اضيا ملغاو * كلذ انرضي الو ضرال ا هجو ىلع اهنأك ءامسلا و

 ىف يتلا سانجالا رئاس نم ةفلتخم“ الكشاو ةريثك فئاوط رحملا ىف

 ء رش رتملا ىف امل ةيبسلااب رجلا يف ام عيمج نا اضيا ملعا و * ربلا

 تجرخا ةيراجلا نا مث * اهمالك نم ىلملا ييعتن * انج لواق
 ش



 1 "ننعم ره واوظاو هلق بلاط يقؤانل سرع يو جاع و

 ةرمجم كتدتوا و أزج امهنم ىذخاو# يرامقلا دوعلا نم نيقعطت اهفتك

 ملكتت تراصو ةميظع ةرفص ترفص و اهيف ءّرَجلا كلذ تقلاو راثلا

 كلملل تلاق رث رظني ىلملا و مبظع ناخد علطف * دحا همهنيال مالكب

 ةفلتخملا لاكش الا نم ىلاعت هللا قلخ امد بجعتتو * بجعلا تقولا اذهيف

 زراضو اعدخ» لخد و هتعاسو هتقو نم كلملا ماقف# ةبيرغلار وصلا و

 جرخو برطضاو رحملا دبزا نا نلا مؤعت ورخبت تراصف لعفت ام رظني

 نيبجب * ةهاهت يف ردبلا هنأك رظنملا. ىمب ةروصلا ريلم باش هنم

 ننس يسن هس تا يبلا نيله لشند هقدح ين لاحلا ناسلو

 ورم - هس يرذف < 7 دع 2# 0289-709 هج 2 77 وق , ره مق5س

 لمكي موي لك كه و لامجو 2 ةرم_هش لك لكي ردسبلا
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 َّ 5 1 روما قل عة

 ىأر كىلفلا .نا ث * زانلج اهمسا يتلا ةيراجلا نم هبش نهيلعو

 رهل تماق زانلج رهت رظن و كابشلا نمت اوب رق املف * ةيراجلا ىلع

 اهوقناعو اهلنع اولخدو اهوفرع اهوار امل * رورسلا و حرغلاب مهتلباق 1

 نينس عبرا اةنيك رتت فيكزانلج اي اهل اولاق رث #اليدغ واكب اوكب و
 اينللا انيلع تتاض .اهنا هللا و * هيف تنا يذلا ناكملا اج مل 3

 نحن و# مايالا نم اموي بارش الو ماعطب ذتلت الو كق ارف ةدش نف

 لبقت تراص ةيراجلا نبا مث * كيلا انقوش طرف نم راهنلاو ليللاب يكبن



0 
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 هغ .اهيلهغكلملا انتا مهل نعاشراماعاوا هلشا عم هزاذلج ةاتالم ةياكح

 اهدنع اوسلج و *اهمع تانب كلذكو اهما ديو اهيخا باشلا دي

 3 لع كساج 2 نوم قر ا امل ينا .اوملعا مهل

 يح

 ل 3 ولاا هنا مث وا فالأ ةرشعب اهكلمل ينعاب و :ةئيدملا
36 

 ختمج نع يبا لعتتشاو: يلجا: نم :هيطاخم ويهئاسكإلو"هيزاوش# مج
 هلل دمعلا لاق اهمالك .اهوخا عمص املف # هتنيدم يف ام و ةدنع ام

 يحورتو يموت نا ىتخا اي يداصق نكل * كب ” اوت عمج يللا

 انرخ هلقع راط اهيخا مالك كلملا عمس املف# اناشا و اندالب لا انعم

 مم اهغنمي ناوض ردقي الو اهيخا مالك لبقت نا ةنراجلا ىلع

 ةيراجلا اما و # اهتارف نم فوخلا:ليدش اريحتم راف اهبح) علوم هنا

 لجرلا نا ىخا اي هللا و تناق اهيخا مالك تعمس امل اهناف زانلج

 لتاع لجر و ىيظع كلموهو ةنيدملا هذه كلم ئنارتشا: يذلا

 0000 ينمركا لق و« دوجلا ةياهن يَ ديج ميرك

 لك يعم عنصو ىلا نسا نق و ىثنا الو ركذ للو هل سيل ريقك
 ةكيدر ةملك هنم تعمس ام تقولا !ذه ىلا هتثح موي نم و# ريخ

 انا و يترو اشمب الاأيش قعفي الو ينقط الإ لزي مل و * يرطاخ هوست

 هناف كلعي هتاف تم اضياوو#* ردبجلا 5 لاوحألا نسحا يف ةدع

 لرخالا انا هتقراف ناو * ةدجاو ةعاس الو ادبا ينازتولم وحلا

 * :دنع ىماقم ةدم ىل هناسحا طرف ببسب هايا يتبح» ةدش نم تم

 اذه لنع يمعاقم لغم ةلنع ماقم يل ناك انم ايح يبا ناك ول هقاف

 هلادمحلا و هنم ةلماح ينومتيأر دقو © راذقملا ليلجلا ريظعلا ىلملا

 عطقي ملو هلا كوام راخعا يجوز و رحبلا كلم تنب يناعج يذلا .



 رهعماهلكاو دئاو هلازاضحاوانهلشا عم باهذزلا نءزانلج عانتما ةياكح كرو

 ”تنتكسف حايصلا داز رهش كردا و اريهخ ينضوع و يب نئلاسعت هللا

 جحا( ب حس سس لس ل _. ملا مالعلا يع

 ةئامعبسلا دعب نوعب رالاو ةيداح ا ةليالا تناك املف

 اهيخال تكح ةيربلا طباع نا ديعسلا. كلملإ اهيا .ىنغلب .تلاق

 *« اريخ ينتضوع و يب حادقي مل يلاعت هل)١ نا تلاقو نتن عيجج

 ىا لنلاعت هللا نم بلطا- و« نغناب الو ركذ. بلو: هل سيلا كلذلا كازو

 هلوخ ام مسيظعلا كلملا اذه نع اًثراو نوكي ركذ كلوب ينقز رب

 اهوخا عمس املف * ىالمالا و روصقلاو تارامعلا ةذه ىم ىلاعت هللا

 زانلج اياهل اولاق و * مالعلا كلزؤي نينيعا ثرق اهمالك اهمع تثانب و

 كنا نمققدتت و ى ايا ءانتبحم نيفرعت و اندنع كتلزنمب نيملعت تنا

 ريغ نم ةحارلا كل اندصق نا نيدقتعت و اندنءاعيمج سانلا عا

 اندالب لا انعم يموقن ةحار ريغ يف تنك ناق * بعت الو ةقشم

 دارملا وه اذهف رورس و ةزعم يف انه ةحاترم تنك نا و * انلهاو

 ينا هللا و زانلج تلاقف + لاح لك نملع كتجارالا فيرنال انناف ننملا:و

 كلذ اهنم كلملا عمس املف * ىنملا وزعلا.و ًانهلاو ةحارلا ةياغ يف

 ايح اسهيف دادزا و كلذ ىلع اهركفو هبلق نأمطاو حرف مالكلا

 اهنا و اهبحت امك ةبحث اهنا اهنم ريع و * هبلق ميوص يف اهبح لخدو

 يه يتلا ةيراجلا نا رين * اهدم ةلل و لورت ليتح ةدلذع دوعتلا فيرت

 رئاس نم .ماعطلا و دئاوملا مدقق نا اهي راوج .ثرما ةيرحبلازانلج

 تره للف ئبطعملا نيف ماعطلا ثرش اي ىتنلا يض زانلج ثناكو # ناولالا

 اهلهاو يه“ تاكا اهنا مث © هكاوفلا و تايولعلا و ماعطلا يراوجلا مهبل

 لق و 8انم بيرغ لجر اكديس نإ زانلج اي اهل اولاق كلذ دعب و



 هرعو زانلج لها عم كىلملا ةاقالم ةياكح

 © هلضف انل نيركشت تنا و انب ىلع ماو هنذا ريغ نم هتيب انلخد

 انري ماو ةرذ ماو هب عنوت ديف: َلَو انلاف هماعط انل ترضحا اضيا رو

 هلم: وي زتخ هني وانني .نوكي ليتح .انحم:ّلكا الو اندنع رضح الو

 جرخ'رانلا ثراص و ه اهيلع اوظ اتغا و لكالا نم مهلك اوعنتما و

 ةدش نم هلقع راط كلذ كاملا ىَأر املف * لعاشملاك رهش .اوفا نم

 لعيب 2 مراوح تتيطو هيلا تماق زانلج نا مث »زون فوخغلا

 تلاقو *# اهديس كلملا هيف يزناعدخملا تلخد نا نئلا تشمت كلذ

 لئع كيلع يثاسنتو كل يركش تعحيصسو تير له يديسأي هل

 مههعم ينوزخأي نا نوديرب مهنا نم يبل اولاق ام تعوس و * ىلها

 انع هللا ىلزج' تيأر و تعمس فىلملا اهل لاقن * اندالب و انلها لا

 ةعاسلا ةنف يف الا ىدسنبع .يتبسم :نرق. تيلع امانهللا لف اريك

 له يديساي هل تنلاقن .* يايا كتبحم يف كشا ماو « ةكرابملا

 ئلع. تمركز ' يلا ةدسحا نق .تنا و: نادسحالا* لا. كاستيالا' |ارج

 ىعم تلمعو ةبحملا ةياغ ينبح كاراو مىعنلا نلئالجب

 فيكف © ليرت و بخ' نم عيمج ليلع ينت نتخا و ليمج .نك

 كلذ نوكي فيكو كلسسدع نم حاورلاو كقارف ىلع ىبلق بيطي

 00 ينأت نا كلضف نم ليراف * يملع لضفتتو نس“ تناو

 يب عسل © اهكنيب دولاو ءافضلا لصح#»و كوريو مهلا ىلها

 اهل لاقف © كباوسنت أبو كورظني نا نودي ريف هيلع راسن و كليهلإا#

 هماقم ,ىنم :ماق هنا رث © يدارم ره اذه ناف ةعاطو اعمس كلملا



 امالغزانلج عضو و ةيناثزتع ان ةعوجيرو رهناطواغيلاز اهلج ل شا حاور ةياكح

 * ةدئاملا .نلع يهعم لكا و رصقلا ىف مهعم شلجو.. .ةلباقع::لمجا

 ىلا هجوتلا اودارا كلذ دعب رث هاموي نيثلث ةادم رض اياو وش ماقاو

 مث * ةب رحملا ز زاغلج ةكلملاو كلملا رطاخ اوذخ اف رهلحمو ره دالب

 دعيو.* ماركالا ةياغ كلملا مهم ركآ نا دعب امه بنع نم اوراس

 امالغ تعضرف عضولا ناوا ءاجو اهلمج مايا زادلج . تفوتسا :كلذ

 دلوب قزو ام هف الرورسلا ةياغ كلذب كلملل لصحف * همامت يفردبلا هناك
 يف مشو مايا ةعبس ةدم ةنيزلاو حارف.الا اوماتاف * ءرمع يف.تنبالو

 زانلج ةكلملا ما ترضح عباسلا مويلا ىف و * ًانهلاو رورسلا ةياغ

 تءضو .نق زانلج نا اوملع امل ميمجلا اهمغ تانبو اهوخاو

 نياق شمت م دعدعملا مالكلا نع تتكسف حابصلا داز رهش كرداو

 ةئامعبسلا دعي نوعبرإل او ةيناثلا ةليللاثنااملف

 اهيلا ءاجو تعضو امل زانلج ناديعسلا كلملا اهيا ينغلب تاق

 يمسا ام تلق انا مهل ناقه رهو لقب بو ىلملا مهلباق اهلها

 1 اب ردب . ةومسف مي ت1 لزغمب د وه اورضحت . ىتح يدلو

 هلاخ ىلع مالغلا اوضرع مهنا رث * رس الا اذه ىلع اعيمج .اوقفتاو

 الامش و انمي رصقلا ىف ئشمتو مهنيب نم هب“ ماقو هيدي ىلغ هلمدف علاص

 تح ئشم و ملاملا ر بلا ىلا هب :لزنو رصقلا نم: هب جرخ مث

 يف «نع باغو ةدلو لخا كلملا أر املف *« .كلملا* نّيع+ نع يفخ

 ةله قنلع زانلج هتأر اماف *#.بستنيو ىكبي راصو ةنم سئيرعملا عاق

 اناف كدلو ىلع نزحت الو فخت ال نامزلا كلم اي هل "تلق: ةلاحلا

 رعبلا نم لابت الذ يا عم يللو ناو #* كنم وعكأ يدلو بدا

 ررض ريغصلل 'لصخيهنا يخا رلعرلو * قرغلا نم هيلع شغت الو



 هه ١ رهاوج كلمللهتادهاودوع رث رجلا ىلا مالغلاب ملاص :خاور ةياكح

 ءاش نا املاس كدلوب كيتأي ةعاسلا ةله ينو * هلعف يذلا لعف ام

 علطو برطضاو ظبتخا لق ردبلاو الا ةعاس ريغ نكي ملف نلاعت هللا

 نا نلا ردبلا نم راطو * املاص كلملا نبا هعمو ريغضصلا لاخخ' ةنم

 ةليل يف رمقل اك ههجوو تكاس وهز هيدي ىلع روغصلاو رهيلا لضو

 ىلع تنفخ ىكعل هل لاقو كلملاىلارظن ريغصلا لاخ نا مث * همامت

 يدهس اي رعذ لاقت « يعم وهو رعبلا ىف هب تلزن امل اررض كدلو
 ءانلسك انا ربلا كلم اي هل. لاقف * طق هنم لسيدنا تننظ امو هيلع تفخ

 نبا ناميلس متاخ لع ةبوتكملا ءامس الا هيلع انأرقو هفرعن قم

 تركذ ام هنانعنص اندنع كلواذا دولوملا ناف © .مالسلا امهيلع دواد

 راجملا رئاس نم كو قنخلا نم الو قرغلا نم هيلع فخت الف كل
 مث عربلا ىقق .نخت يشمنربلا ىف رتنا نوشمت ام لغمو * اهيف لزف اذا

 لّزنف * اهرثنو اهم اتخ ضفف ةموتخ» ةبوتكم ةظفح“ هبيج نم جرخا

 ةئامئلثو رهاوجلا و . تيق اويلا عاونا رئاس نم ةموظنم رهاوج اهنم

 عيب روك ىلا نانكلا زهارجلا نه ةيلتح هتاف روما لش يل

 نامزلا كلم اي لاق ةهومعلارو سنشلا زون“ نع رضا
 ة-يدلهب كافيتا ام اننإل كيلا ينم ةيده تيقاويلاو رهاوجلا ةذه

 املف «اربخ الو ارثا اهلفرعن الو زانلج مضوم ماعن انك ام انف ال طق

 * ةيدهلا ذهب كانيتا ادحاو ًايش انلك انرص نقو اهب تاصتا كانيأر

 نال نئلاعت هللاءاش نا اهلفمب كتي أن مايالا نم ليملق لك دعب و

 اه ديج فرعنو * ربلا ىف ئصحلا نمرثكا اندنع تيقاويلاو رهاوجلا هله

 كىلملا رظن املف * انيلع ةلهس يشو اهعضاومو اهترط عيمجو اهثيدرو

 نا هللا و لاقو * هبلراحو هلقع شهدنا تيقاويلاو زهاوجلا كلت نلا

 لضف ركشةلكلملا نا مث * يكلم . لداعت: رهاوجلا هذه نم ةرهوج



 مهن اطوا ىلا حاو رلاىنكلملا مزاتلج ل هان ازيتساةباكح 0١

 م ايا فكلملا عادوو

 كيخا نم تيحتسا انااهل لاقو *«زانلج ةكلملا ىلا رظنو يرحجلا ملاص

 لضا اهنع زجعل ى معلا ةينسلا ةددهلا ةلهب ئناد اهو نئلبغ لضفت هن ال

 نامؤلا كلماي اهيرخا لاقت * لعف ام ىلع اهاخازاناج تركشف * ضرالا

 تهسحا نق كنال بجو لق انيلع كركشو ىوبس لق اقح انيلع كل نا

 ويدي عاقلا لاق, دتو ككداز انلكاو .كلزنم انلخد و ئتخا: ىلا

 م 0 دا يف ىنعسي  ةيلبص تيلي انكم 8 رك

 ميقتملل لضفلا تلقف اهاكب اكبلا ىل ست ىلا تلد ىلا

 قلع ةنس فلا نامزلا كلم اي كتمدخ يف انفو ولو جلا لاق مث

 كلملا ةركشف * ليلق كقح يف كلذ ناكو كقفاكذ نا انردق ام د

 مث * اموي نيعبرا همع تانبو هماو وه كلملا كتع علاص ماقاو اغيلباركش

 لاقن * هتخا جوز كلملا يدي نيب ضرالا لبتو ماقزانلج اخا اعلاص نا

 انيلع تالضفت نق نامزلا كلم اي علاص لاقف عااص اي دفيرتام هل

 ىلا انقتشا لق امناف * انذا انيطعتو انيلع قدصتت نإكناسحا ىنم دارملاو

 نع مطقنن انيقب ام نحنو انناط واو :انبراثتا و اندالب و (تنلها

 نامزلا كلم اي هللا وف * يتخا نبا نعالو يتخا نع الو كتم لدخ

 ردبلا ىف انيير دق ندعو .لمعن فيك نكلو * مكقارف يبلقل بيطي ام

 هيمدق ىلع امئاذ ضهن همالك كلملاعمس املف * بلا انل بيطي امو

 هل اولاق يث * قارفلل اوك ابتو همع كثانبو هما و يرحبلا احئاص عدو و

 5 ىنم ليلقلك لعب و * ادبا مكعطقن الو مكد نع نوكن بيرق نع

 نم ارئاغا وا تسيف ١ ورراصا نى 0000006 1 * رك وزن

 1.1 د
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 هه# :لعباكلم رسابردب نواعجي رهنا هتلود بايرا ىلع كيلا نغياست ةناثع

 ةثامعبسلا لعب نوعبرالاو ةثلاثلا ةليللا تناكاملف

 اوعدو امل ةيرحبلا زانلج براقا نإ ديعسلا كلملا اهيا ينغلب تلاق

 ىف اولزن و اوراط مهنا مث * رهتارذ لجا نم اوكابت زانلج و كلملا
 اماركأ اهمركأ و زانلج ىلا كلملا نسحاف نيعلا نع.اوباغ و رحبلا

 ثانب و هتلاخ و هتدجو هلاخ. ناكو انسحأشنم ريغصلا ًاشن و * !كئاز

 دادزي دلولا لزي مل و « ىهنك اما نلا نوعجري مث نيرهشلا و رهشلا
 0 ةسمخ ةرمع راص نا ياذا عبي امسح 0 5.

 جرا 3 1 !(ب ١
 قبي مو كواملا دالوا هيلا جاتحت ام رئاس و ةيسو رغلا ملعت و

 00 7 يمرلاو وا جل

 نومضحوب اذصتم لامكلاو لامجعلا عراب ناك 4ذ ال يبصلا كلذ نساح<#

 قي بسس حس سس سس _ سس__ الا لوك

 يلد 1 6 < 65 س ديد ه © عشا

 حاغنأ ىلع سس سن ىيرطس هول 8 يا راذعلا بتك
 فيدو 6م نو 8 وو 6

 حارا ىفال ثانجولا رع تراذاضارملا قحلا ىف لتقلا

 رتب و . لازف زاريطلا ل لع مخ ةسيغص ىلع راذعلا علط
 د 4 ه © مجيءم

 ربنع نم لسالسب ى ةيئااضلا كيتا ١ نبل ليدبتقلا هنأكك-

 ءارمالاو ريزولا رضحا كلملا نارث * ةميظع ةبحم هبحي كلملا ناك
 ص



 ةيبا ضرم»و ةنطلسلا ساير دب كلقت ةياكح ممر

 مهنا ةقيثولا ناميالا رهفلح 1 وعلا ليات ةرنتا يابنات

 ةقيثولا ناميالا هل اوفلحف * هيبا لعب مهيلع اكلم مهاب ردب نواعجي

 فيطل ناكو رملاعلا قحيف انسحمم ىلملا ناكو * كلذب اوح زفاو

 ىلملا نا مث « سانلل ةحلصملا هيفامب الا رلكتيالريخ رضحم مالكلا

 ركاسعلا عيمج و ءارمالا رئاسو ةلودلا بايرا و وه موي يناث يف بكر

 ةمدخ يف كلملا لج رت رصقلااوبراق املف  اوعجرو ةنيدملا ىناوشم

 ةيشاغلا نولمع# ةلودلا بابراو ءارمالا رئاس و وه راصو ةدلو

 ةيغاغلا لمح# ”ةلودلا بابرا و ءارعالا نم لحاو لكر اصف * هما لق

 *« بكار وهو رصقلازيلهد نلا اولصو نا ىلا نيرئاساولازي ماف * ةعاس

 كلملا ريرس لع ةوسلجا و هءارمالا و وه ةوبا هنضعف لجرت مث

 5 مكح ساب ردب 0 مث« هما لق وارمالا كلذكو ةوبا فقوو

 اناا ةيولقلا لم” مدسا و 8 نداعلا كو ملاظلا لزعو سانلا

 ىلعو ةيرحبلا زانلج هما ىلع لخدو كلملاريرس نع ماق مث * رهظلا

 ثماق هيدي نمب' كلملاو هما هتأر املف * رمقلا هن أكو هو جاتلا هسأر

 رصخغلا و ءاقبلا لوطب ةكلاولو هل تعدو ةنطاسلاب هتنش و هتابق و هيلا

 رصعلا تقو ناك املو # حارتساو هتدلاو لنع سلجت * ءادعالا ىلع

 حالسسلاب بعل و ناديملا ىلا لصو ئتح هيدب 0 ءارمالا و بكر

 سافلا و رصقلا ىلا عجر مث ©« هتلود 0 هبا عم ءاغعلا تقو ىلا

 عجر اذا و نادهملا ىلا بكري موب لك ين راصو * هيدي نيب مهعيبمج

 لزي مل و * ريقفلا و رهمالا نيب فصنبو سانلا نيب ةدوكحأل دعقي

 صنقلا و فيصلل بكري راص كلذ دعب و ةلماك ةنس ةدم كلذل

 نامالاب يداني و همكح تع ىتلا مسيلاقالا و نادلبلا ىنرودي و

 زعلاىف هنامز لها دحاو ناكر * كولملا لعفت ام لعفيو نانيمطالا و
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 ةوو هيلع هتلود بابراو مسابر كب نزحو كلملا ةائو ةياكح

 ساب ردب دلاو كلملا نا قفتاف * سانلا نمب لدعلاو ةعاجشلا و

 مثا# ءاقبلا زاد ئلا لاقتنالاب سحو هبلق قفخف مايالا نم اموي ضرم

 ةيعرلاب ةاصو و ةدلو رضحاف # ثوملا ىلع فزشائتح ضرملا هب دادزا

 مهفلحو عابتالا عيمجب و هتلود بابرا رئاسب و هتدلاوب ةاصو و
 مث * ناميالاب مهنم قثوئسا و ةرم يناث هدلو ةعاط يلع مهد فاغو

 نزعف * ىلاعت هللا ةمحر ئلا يفوت و لثالق ام ايا كلذ دعب ثكم

 بايراو ءارزولا و ءارمالا و زادلج هتجوز و .ميساب ردب هدلو"هيلع
 يف اولغق مهذا مث * اهب ةونفدو' ةبرت هل او. لمعو ةلودلا

 زنك .نعاوااهمع.:تانبو :اهما:و :نانلج وخالاص ىتاو الماك ارهش ذ هئازع

 اذه فلخ نقف تام ىلملا ناك نا زانلج اي اولاق و#© كلملا ىف هو

 وه الهو ©:ئىرداضا اش عت العم : ققالتكن نم و رشها عملا مالغلا

 تدكسف حابصلا داز رهش كرداو رساكلا دكسالا رسيظنلا مدالخلا

 تانب و اهماو احلاص زانلج اخا نا ديعسلا كاملا اهيا يتغلب تلاق

 ميدعلا اذه فلخلقن تام لق فكلملا ناك ناابهل اولاق افلام

 ىباكألا و ةلودلا بابرا نا مث * رضهازلا رمقلا و رساكلا فدسالا ريظنلا

 اع نزحلاب ساب ال كلم اي هل اولاقو رساب ردب كلملا ىلع اولخد

 انوط اوخو كرطاخ- لغشت الق ءاسنلل الا ماصيإال نزحلا نكلو * كاملا

 تام ام كلغم فلخ نمو * كفلخو تام لق هناف كدلاو نلع نزعلاب

 جرخ املف * مامعلا ةرلخدا كلذ دلعبو هولس و هوفطال مهنا مث

 » ثوتايلاورهوجلاب ةعصرم بهذلا نم ةجوسنمةرخاف ةلدبس بل مامحلا نم
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 سانلا لاغشا نئضتو هكلم ريرع لع سلجو هسأر نلع كلملا جات عضو و
 هبحاف * ريمالا نم ةقح ريقفلل لخاو فيعضلا نم .يوقلا فضناو

 ةدم لك دعبو * ةلماك هنس دم كلفذك لزي لو |!ديدش ابح سانلا

 هذه يلع لزي ملو * هنيع ثرتو هشيع باطف ةيردملا هلها ةروزت ةليلق

 .ملسوزانلج نلع ىلاوللا نم ةليل لخد هلاخ نا قفت اف * ةديدم ةدم ةلاحلا

 لاحو كلاح فيك يخا اي هل تلاقواهبناج ىلاهتسلجاو هتقنتعاو هل تهاقف اهيلغ

 َملو «ريظع ظح وري نوبيط مهنايتخااياهللاقف ©« يمع تانب و يقدلاو

 لالا نم أيش هل تمدق اهنا رث * كمجو ىلا رظنلا الارهيلع
 هل امج و هنسحو رس اب ردب كلملا اوركذ و امهنيب ثيدحلا راد و لكاف
 * اكتم رس ابردب كلملا ناكو* هبداو هلقعو هتيسورفو هل !ذتعاو دقو

 رئاف هنا رهظا هنأش يف ناثرحتي و هنا ركذي هل اخو هما عمس (ملف

 ةعبس كدلو رمع نا زانلج هتخال ملاص لاقن * امهثيدح عمسيراصو

  فيلوا ةلا .ناكي ملورما هل يرجب ف فاخنو # جوزتي مل و اماعربشم

 * هل امجو هنسح يف نوكت رجبلا تاكملم نم ةكلمب هجوزا نا ليراف

 ةدحاو اهل نه اهلتتي راصف نهفرعا يناف ىل نه ركذازانلج تلاقف

 نمب الا هجوزا ال و يدلول هذه ئضرا ام لوقت ىيضو ةلحاو لعب

 كلملاو ةورملاو بد الا نيدلاو لقعلاولامجلاو نسعبلائف هلثم نوكق
 فكولملا تانب نم ةدحاو فرعا تيقب ام اهل لاقف # بسنلا و بسعلاو

 كبجخي ام تنا و تنب ةقام نم رثكا كل .تدددع دقو ةيردملا

 تدجوف هةسجف # الوا مئاف كتبا لش ىتتخا اي يرظنا نكلو## نهفم ةدخااو

 كدصق امو ثيدعلا نم كدنع امفرثان هنا هل تناقق * مونلار اثأ هيلع

 رحملا تانب نم اتنب تركذت لق ينا يملعا ىتخا اي اهل لاق * موني :

 هبلت قلعتيف اهبتنم كللو نوكيف اهركذا نا فاخاو كنب ال راصت



 ه890 اهيلع هقشعو للنمسلا تنبةرهوج فاصرا رسابردب عامس ةياكح !'
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 هتلود باب راو نحنووه بعتيف اهيلا لوصولا اننكميالاوبرو اهتبحمب
 ورعان تنس هيه سس سس شلا لاق لقو كلن لغش انل ريصيو

 م صودمو م -ءةه ردع د و ت2اضا رق 402 27 "ل

 اعساو ارد!راص ركحت اذ ف : يورو نوكي ام لوا قشعلا

 امو تنبلا هذه نأش ام يل لق هل تلاق همالكهتخا تعمتس املف

 رلصت اهتيارا ذ اف «ره ريغو كولم نم رحبلا تانب فرعا اناف اهمسا

 اهيلع ىدي هكلمت ام عيمج فرصا ين اولو اهيبا ىم اهتبطخ: هل
 نوكي نا فاخا لاقف * مئان يدل و ناف ايش شخت الو اهب ىنربخ اف

 | يس سس سي ل ل للا لا

 نايحأ نمعلا لبك شعت 7 سكول تركذأ «فاصوا ام لنع هتقشع

 ام يتخا اي هللاو لاقف * يخا اي فخم الو زجواو لق زاتلج هل تناقف

 هلثم يفور لدنمملا كلوا ةنيخب ةرهوج ةكلملا الإ كديال ملصي

 رهلا ىف الو رحبلا ىف دجروي الو * لامكلاو ءاهبلا و لامجلاو نسحلا ىف

 لادتعاو لقو لامجو نسح تاذ اهن ال * اهنم لئامش نئلخا الو فطلا

 فدر و روحا فرسطو رهوجلا هنأك رغث و رشزا نيبجو رمحا ديو

 نالزغلاو اهملا لجخت تتفتلا نا * ليمج هجوو ليحن رصخو ليقث

 رمقلاو سمشلا لج+3 ترفغسا اذاو * نابلا نضع راغي ترطخ ناو

 زانلج تعمم املف * فط اعملا ةنيل فغارملا ةبذع #رظن نملك يبست و

 ةديدع ار ارم اهتيار ىينا هللاو يخا اي تقدص هل تلاق اهيخا مالك

 بجوم)ل انضعبب ةفرعم مولا انل سيلو * راغص نحف و يتبحاص تناكو

 الإ يدلول ملصي ام هللاو * اهتيأر ام اماعرشع ةينامث مويلا يلو دعبلا

 هرخآ ىلا هلوا نم ةالاق ام رهتو امهم الك رس ابردب حمس املف « يه



 ةنطو نلاحاورملا هلاخ نا ذيتساو هلاخو هما نع هةشع مسايردبءافخاةياكح 0

 لدنمسلا كلملا تدب ةرهوج يش و * ىلاص اهركذ يتلا تنبلا فص و
 بيهل اهلجا نم هبلق يف راص و ىئان هنا رهل رعظاو عامسل اب اهقشع

 جابصلادازرهش كرداور ارت الو لحاس هل كردي الرحب يف قرغو هرانلا
 مجاسيوويس 0 ملا مالكلا نع تتكسف

 ' ةثامعبسلا دعب نوعب رالاو ةسم اغا ةليللا تناكاملف

 مالك ع وس اعل 3 ابردب كىلملا ناكقمسلا نكلولا اهيا ينغلب تلاق

 ىف راص لدنمسلا كلملا تنب فصو يف زاتلج هماو علاص هلاخ

 الو لحاس هل كزديال رعب يف قرغ و *رانلا بيهل اهلجا نم ةبلق

 ىتخا اي هللا و اهل لاق و زانلجهتخا ىلا رظن احلاص نا مث *رارق

 معنا ناف انت اهيبا نم هل اهبط4ن لىدح ةيراجلا :له ثبلدع) فكدلو

 عيرتسنف كدبال اهجو زي را و اضرب ل و ىلا مللاباات يفي هانا

 ينآولا محن تلاقرلاص اهيخا مالك زانلج تعمس املف * اهريغ بطخذ و

 مساب ردب ٠ يارا ليلا ككل اين انو انكسر ابيها ٍ * هتيأر يذلا

 ماو هنيدح رتكو *« ةره وج ةكلملا قشع نم راغلا.بيهل هبل يف

 ىلاقم ىلع اهبح نم هنا مم اهربخ نم ايف هلاخأ ال و همال لقي

 ادرخ مث * الستغاو مامحلا هلاذووش كليلا لخد اوعبحا املفذ# رمجلا

 مساي ردب كلملا لكاف ماعطلا رعيديا نيب اومدقو بارشلا ابرشو

 ا ماق كلذ نلعب و * مالا رابنعاب اوفتكا لتح هلاذ و هماو

 تمزعلق امكنذا نع زانلج هماو رساب ركب فكلملل لاقو ةيمدق كله

 لوغشم مظرااذح و مايا ةدم مكلنع ىل ناف ةدناولا ىلا حاورلا ىلع

 دعتا ملاص هلاخأ رساب ردب كلملا لاقن + يراظتنا ىف مضو نالط



 هم هما نذاريغب هت دج نلا ملاص هلاخ عم رسايز لب جاوز ةياكح

 جرخاو يلاخ اي انب رقلاق هنا رث * همالك لغتماف مويلا اذه اندنع

 © ناغزنتيو ناجرفتي اراضو ناتسيلا ىلا ابظ ىلذ ناتسبلا ىلا .انب

 * مانيو ميرتسي ناداراو ةلظم ةرجش تحت ساي ردب كلملا سلجف

 ىنسحعلا نم اهيف ام و ةيراجلا فصو نم علاص هلاخ هلاق ام ركذتف

 نين سهتيبلا نيله دشناو رازغ عومدب ىكبن لامجلا و

 29 ء 2 0 ال 6 <مو ١ ١ لو مويس نلف © كح © "٠ الا |

 مزاطضن و ءاشحالا بلقلا ىف راذلاو ديول م يل ليقول

 وو مع 65و ك4 6

 4- تاق ءاملا لآلز نم يرش ما

 وه 7 < رب سمو رز م

0 

 قدس دس يبا نيلق :دقناو ىكب و تآزوا قفا ا
 4 < 3 0 هرم

 تت وهم 0 0 دق هما م

 لدنمسلا تمغب بعبا 000 ابر .رتسم اهبح نم 0 ناك

 هللا الا هلاال لاق و في نلع |١دي قد هلاقم علاص هلاخ عبوس املق

 هل لاق مث د ميطظعلا يلعلا هللاب الا ةوق الو لوح الو هللا لوسر لمح

 ةكلملا ثيدح نم كماو انا: هب تملكت ام يدلو اي تعمس لفه

 اهتقشعو ىلاخ أي محت : ماي ندب لاقف * اهفاصو ال انركذو ةرضوج

 اهب يبلق قلعت نقو * مالعلا عرم نات ام تعمس نيح عامسلا ىلع

 اهملعنو كما ىلا عجرن انعد كلماي هل لاقن © اهنع ربص ىل سيلاو

 « ةرشوج ةكلملا كل بطخاو يعم اندر ينا يف اهنذأتسا و ةيضقلاب

 تروس و كتزذخا نا فاخا ينال تناو انا عجرا و اهعدون مث

 ببسلا نوكا ينال اهعم قعلا نوكيوى لع بضغت نا اهنذا ريغ نم

 ةنيدملا ىقبت و * انم اهقارتفا يف 0207 ينا امك امكقارف يف

 كياع !هقنيقيف رملاوجا :زظني.و .يهصوسي' ىم هدع : نيل نقلا



 هيلع هما بضغؤ ةرشوج نلع ميصايرفب قشعب هيما جلاس :رابخا ةياكح 8٠

 مالك مساب ردب حمس املف * كدي نم كلملا جرخبو ةكلهملا رما
 اهترواش و يما ىلا تعجر ئتم يتا يلاخ اي ملعا هل لاق ملاص هلاخ

 ©« ادبا اهرواشا الو اهيلا عجرا الف كلذ نم يسنكمت مل كلذ يف
 املف * مجرا مث اهملعا الو بكعم حورا.هل لاق و هلاخ ما لق ىكبو

 نلاعت هللاب تدعتسا لاق و ةرما يف راح هتخا ىبا مالك ملاص عمس

 ةلاعحلا هذه ىلع هتخا ىبا ىأر املاعحااص هلاخ نارث * لاح لك ىلع

 نم جرخا هعم حوري لب هما نئلا'عجري نا بح# ال هنا ملع و

 لو انو للاعت هللا ءامسا نم ءامسا هيلع اشوقنم امتاخ هعبصا

 نم ىنمأت كعبصا ىف.اذه لعجا هل لاق و* هايا مساب ردب كليلا

 كلملا لخاف * هناتيح و رحبلا باود رش نمو ةريغ نم و قرغلا
 ان امهنا رث * هعبصا ىف ةلعج و جلاص هلاخ نم مقالا ساب ردب
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 حاملا مالكلا نع تتكسف حابصلا داز رهش فردا و. رحملا ىف

 ةئامعبسلا دعب نوعبر الاو ةسداسلا ةليللا تناكاملف

 هلاخو .مسساب ردب كلل نيا ىلشرملا ةيكاسلا انتوا ينغلب تلاق

 ىلا الصو ئتح ىنيرئاس الازي ملو اراس رحملا ىف اسطغ امل احلاص

 املف * اهبراقا اهدنعو ةدعاق يشو هما ماهتدج هتارن الخلف * علاص ردق

 مهي كدياذأيق مهيلع الخد

 «زانلج كما تفلخ فيك يداواي كرابم مودق هل تلاقو هينيع نيبام

 * اهمع تثانب ىلع و كيلع ملست يض و ةيفاعو ريخ# ةبيط اهل لاق

 كلملا نا و *«زانلج هتخا نيبو هنيب عقو امب هما ربخا احلاص نا مث

 عاهبسبلا ىلع لدنمسلا كلملا تنب ةرهوج ةكالملا قشع رساب ردب

 اهبطخملالا ىتا ام هنا لاقو * اه رخأ ىلااهتلوا نه ةصقلا اهل صقو

 تلبقو هتقدتعاو هيا تماق هتدج هتأراملف *
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 هاا هلاهتزاجاو لدنمشلا تنب ةبطخيف هما عمم عااص ةرواشم ةياكح

 ربااج مالك سلب رد كلملا ةدح سعيميساملف #*# اهجوزتبو 27 نم

 يشللو اي هل تلاق و # تمتغاو تجعزناو !للد ىلش اظيغ هيلع تظاتغا

 ل كتخا نبا مالق لدنمسلا هكلنلا تثنب ةرشوج ةكلملاركذب بثاطخا لق

 كيدش ىلقعلا ليلق رابج قمحا لدنمسلا كاملا: نا راعت فكنال

 رجلا ولم رئاس ناف * اهباطخ نلع ةرشوج هتنباب لي ةوطسلا

 قولا .لاق ف: رهردر لي © ىوبنم قحاب صرب ليو باف هنم اه وبطخ

 فاخنو * امهريغ يف الو لامجلا ىف الو نسحلا ىف اهل ءافكا متذا ام

 ةورد باعحإ نمت و نو انريغ در امك اندريف اهيبا نم اهبطين نا

 امل ثنبلا هله قشع لق يصاب. رببي فكلملا نان « لمعلا نوكي فيك

 لذبا ول و اهيبا نم اهبطخن نا دبال لاق و * زانلج .ىتخال اهتركذ

 * اهنم لمجاو نسحجا يتخا نبا نا يملعا همال لاق اعيلاض نا مث

 ةرهوج يلون الو مهللم ناالاوضو ةرسأب مب علا ىلم ناك هابا ناو

 لمحا و اهريغو تيتاوي نم رهاوج, لخآ ينا ىلع تمزع لقو * هلالا

 اضيا رهف كلم هناب انيلع يتحا نافذ * هنم اهبطخا و هلملدت ةيده

 ناو * اهنم لمجا وهف لامجلاب انيلع يتجا ناو * كلم ىربا ككليح

 رثكاو عيبا نم و اهنم ١ عدشلو اوهف ةكلمملا ةعسب انيلع ينج

 «له" بيس تذك يي * بهلت ىحور ناولو يتخا نيا ةجاح ءاضق

 نلاعت هللاواهب هجاوز يف لعسأ اهقشع راح ينفذ هتيمو ام لم و ةيمعلا ١

 ظاغت نإ بأيا و ديرت ام لعفا هما هل تلاقن * كلذ ئلع يندعاسي

 نا فاخاو هتوطسو هتتامح فرعت كناف هتملك اذا مالكلاب هيلع
 ض



 . مهابز لب لجال هتنب ةبطخو لدنمسلا دنع جلا حاوز ةراكد هن

 هنا مث ةعاطلاو متمسلا اهل لاقث * لحا ردق فرعي مل هنال كب شاطبي

 نابضق و تيقاويلا و رهاوجلا نم نينلم نيبارج هغم لخا و ضهن
 مهيراسو © هناملغل امهلمح و راجح الارئاس نم نداعملا سئافنو درمزلا

 لوخدلا ىف نذأتساو لدنمسلا كلملا رصق ىلا هتخا ىنباو ومه

 « مالس ىنسحاب مل هيدي نيب ضرالا لبق لخد املف * هل نبا هيلع

 هرماو ماركالا ةياغ همركاو هيلا ماق لدنمسلا كلملا هأر اهلف
 كزابم مودت كلملا هل لاق سولجلا هبرقتسا املف * سلجف سولجلاب
 كيجاع# ينربخاف انيلا تيتا كنا ئتح كتجاح ام علاص اي انتشم وأ

 نامزلا كلم اي لاق و ةرم يناث ضرالا لبتو ماقف * كل اهيضتا ئنح

 يذلا ماغرضلا لسالا و مامهلا كلملا ىلا و هللا ىلا ىتج اح

 نادلبلاو مييلاقالا ىف ةربخ عاشو « نابكرلا تراس ةركذ نساحمب

 نيبازجلا متف هنا مث © نانتمالاو مفصلا و وفعلا و ناسحالاو دوجلاب

 « لدنمسلا كلملا ما لق اهرثنو اهريغ و رشاوجلا امهنم جرخا و
 لع لضفتتو يتيدش لبقت كاسع نامزلا كلم اي هللاقو

 نم تتكسف حابصلا داز رهش كرداو ينم اهلوبقب يببلت ربجت و

 ح 1 00 1 ١ ل .١ ةةاطاوس## ةاساال ولك 6 137 ا ا / مالعلا

 ةثامعبسلا دعب ىنوعبرالاو ةعباسلاةليللا تناك املف
 ىلا ةيدهلا مرق امل احلاص نا ليعشلا كلملا اهيا رتغلب تلاق

 زهجي وا قلع نضفقيا نا .كلملا' نت بلصتلا "هل لاقو. لذتمملا ككملا

 يل تويدها ببس يال لدنمسلا كلملا هل لاق * ينم اهلوبقب 0

 لع 'ازداق تنك نافذ * كتجاحب ينربخا و كتصق ىل لق ةيدهلا هزه

 بعت ىلا كجوحا الو ةءاسلا ةلذه ين كل اهتيضت اهئاضت

٠ 
. 



 ماقف © اهعسو الأ اسفن . هللا فلكي الف اهئاضق نع ازجاع تنك ناو
 رداق ثنا يتجاح ؛نا نامزلا كلماي .لاق و تارم ثلث ضرالا لبق و
 كلما فلكا ملو اهكلام تناو كزوح تحت ىه و *  اهئاضت نئلع

 « هيلع ردقي ال ؟يش يف كلملا بظاخا نتج انونجم ىنكأ ملو ةقشم

 اماف * عاطتسي ام نع لسف عاطت نا ثدرا اذا لاق ءامكحلا ضعب ناف

 * اهيلع رداق هللا هظفح كلملا ناف اهيبلط يف تمثِج يتلا ىتجاح

 «* كدارم بلطا و كتيضت جراشا و كتجاح لأسا كلملا هل لاقن
 ةردلا ىف ابغار ابطاخ كتيتا لق ينا رلعا نامزلا كلم اي هل لاقف

 كيخت الذ * انالوم تنب ةرهوج ةكلملا ةنونكملا ةرهوجلا و ةميقيلا

 ىقلتسا لوتح ىيوض : همالك للملا عوس اهلف © كىكلصاق كلملا اهيا

 اللتاع الحر كنا كتفك عام 6 لاقو © هب ءازهتسا ةأدعفق لله

 يلا ام و * داش رباآلا قطنت الو دادسب لا ىعستال الضاف اباش و

 نتح © ريسجلا زطخلاو ميظعلا رمالا اذه ىلا كاعد و كلقع . باصا

 غلب لضو * ميلاقالا و نادلبلا باعد كولملا تانب بطغت كنا

 كلقع :صقن له و ةيلاعلا ةجردلا هذه ىلا تيهتنا كنا كردق نم

 هللا ملص عااص لاقف * مالعلا اذهب ينهجاوق لىتح ةياغلا ةذه ىلا

 لباهل اًوفك تنك ىسفنل اهتبطخ ول و .ىسفنل اهبطخا ريل ينا كلملا

 مويلا تنك نا ورحبلا كوله نم كلم يبا نا ىلعت فنال * رثكا
 رييعلا مييلاق بحاص ساب ردب كلملل الا اهتبطخ ام انا نكلو *«.انكلم
 كلم كنا ثمعز ناو * هتوطس فرعت تناو نامرهش كلملا ةوباو

 ةليمج كتنبا نا .تيعدا ناو ؟ ىلا فلم رساب ردب كلملاق ريظع

 ابسن آو ابسح لضفا وو ةروص نسحا و اهنم لمجا مساب ردب فتلملاف

 نق نامزلا كلم اي نكت كتلأس ام ىلا تبجا ناف * هئامز لشاسراف: هناف



 هلتقب هرماو ملاص نئلع ل دخوسلا بذغ ةياكح اياه

 الو انتفصنا ام :كناف انياع تمظاعت ى ناو * هلح“ ىف "ىشلا تءضو

 ةكلملا له .نا فكلملا اهيارلعت تناو * ريقتسملا قي رطلا انب تكلس

 لوقي ريكحلا" ناف « جاوزلا نم اهل. دبال كلملا انالوم تنب ةرشوج.
 ناف اهجاوز نيلع تمزع تدك ناف *ربقلا وا جاوزلا نم تنبلل دبال

 كليلا مالك كلملا عم اهلف © سانلا رئاس نم .اهب ىحا يتخا نبا

 نا هحور تداكو بهذي نا هسلقع داكو !ذيدش اظيغ طاتغا ملا

 ىقتبطاخب كلقم له لاجرلا بل اي هل لاقو « هلسج نم جرخت

 راغلج كنخا نبا نا لوقتو * سلاجملا ىف يتنبا ركذتو مالعلا اذهب

 وهم و اهثبا وه نمو كتخا ىد: نم و-”سقانوق ”ىنمف اهل وفك

 متنا لف * باطغلا اذهب ينبطاخت و مالثلا اذه يل لوقت تح ةوبا

 اودخ نامالغ اي لاقو هتاملغ ئلع حاص رث * بالك الإ اهيلا“ ةبسنلاب

 ايراه قوق ةوسبلظ و اهيدرج و: نويسلا اوزهخاق قنلعلا اذه أر

 ةتمع دالوا أر رضقلا باب ىلا لصو املف © ابلاط رصقلا ٍتابلو

 يقرا سواف فلا نم رفقكا .اونك و + هناملغ و هت ريشع و هبئارقو

 املف * حافصلا ضيبو حامرلا مهي دياب و ديضنلا درزلاو كيدحلا ىف

 تناكو هغيدحب رهث لف ربخأا ام هلاولاق ةلاحلا كلق نلع اخلاصا و أر

 قمحا كلملا نا اوملع همالكاوعمس املف * هترصن ىلا مهتلسرا لق هما

 ل ا راو كر و“ رولز“ ع باو كك قيرعف ا ةرطظننلا# كيبل
 ءالؤه نع الئاغ هتكلمميسرك ىلع اسلاج ةوأرف * لدنمسلا كلملا

 هتاوعا و هناملغ و هما لخ اوأر و ملاص ىلع ظيغلا ديدش وهو

 هموق لع حاص ةدرجم فويسلا ,هيدياب و مهر املف * نيدعتسم ريغ

 نتح ةعاس ريغ نكت رلف * بالكلا ءالوه سور اوذخ ركليو اي لاقو
 هيزاقا و ملاص ناكو * رارفلا ىلا اونكرو لدنهسلا كلملا موق مزهنا



 مي 20ج رفا
 ه؟م ةري زجل ا ىلا هتنب ةرشوج بورهشو لدنمسلا كلملل ملاصبيراقا فيبتكت ةياكح

 حاسوصلا داز رهش بكردا و ةوفتكو لدتمسلا كلملا ىلع .اوضبق. دق

 8 ايدي ردع سم بلينملا مالكا لضاةسكسف

 ةثامعبسلا دعب نوعبرالاو ةنماثلا ةليللا تنطاملف

 فكلملا اوفتك هبراقا و احلاص نا ديعسلا كلملا اهيا ينغلب تلاق

 ناو رسا.بلق اهابا نا تملع تهبقنا امل ةرضوج نا 4 نلدنوسلا

 ناتفئاطلا ءالوش لتتقا امل و.* اهتوف .تفتخا و ةيلاع ةرجش تدصق

 مهل اسف مساب ردب مهأرف نيبراه لدنمهسأاا| فلملا ناملغ ضعب رف

 ضبق لدنمسلا كلملا نا'عمس املف * متو امب ةوربخاف مهلاح نع

 تناك ةنتغلا ةله نا هبملق يف لاقو *,ه«سفن لع فاخ و ابراه نلو هيلع

 يرديال راصو * ابلاط ةاجنلل و ابراه نلوف انا الا بولطملا امو يلجا نم

 ةرضوج اهيف يتلا ةريزجلا كلت نلا ةيلزالا ريداقملا هتتاسف هجوتي ىيا

 ليتقلا لغم حرطنا و ةرجشلا دنع ىتاق * لدنمسلا .كلملا.. تدب

 رلعي الو حرتسي مل بواطم لك نا ملعي الو * هحارطناب ةحارلا: دارا و

 رمقلا اهناك اهأرف اهيلا رظنف ةرهوج ىنيع يف هنيع كغتوف ةرجشلا

 قلاخ وهو ةعيدبلا ةروصلا ءله ىلاخ ناحبس لاقف * قرشا اذا

 قلاخلا يلا «للا نإا_حبس #* ريدق يش لك لئطع وهو ئش لك

 امهنيب برحلا عوتوب تعوس امل اهنظا و * لدنمسلا كلملا كثنب

 #7 ة رجشلا :له قون تفتخا. و ةري زسجلا ةله ىلا تتاو تبيرش

 هنا 9 * اهنم ىنسحا ةمىلهف ةرهوج ةكلملا ىه ةله ىنكت مل ناو



 ةريزتلا و د.ةرثؤجأ "عنا هتاق الطو سيايركب *بورزهأ هياكل. : 9
 اهلاح نع اهلأساو اهكسما موتاهسفن يف لاقو اه رما يف اركفتم راص

 بصتناف * ىتيغب وه اذه و اهسغن نم اهبطخا يناف يه تناك ن اف

 نم و ثنا 9 بولطملا ةياغ اي ةرشوجل لاقو هيمدق ىلع امئاق
 هناك هتأرف مساب ردب ىلا ةرشوج "ترظنف * ناكملا اذه ىلا كب نتا

 ميلم ماوقلا قيشر وشو * دوس الا مامغلا تح نم رهظ اذا ردبلا
 نيلييلانازس#ب ةرهوج ةكلملا انا لئامشلا ميلم اي هل تلاقف * ماستب الا

 اولتاقت ةدنجو اخلاص نال * ناكملا اذه يف تبره لقو لدنمسلا

 افوخ انا تبرهف * ةدنج ضعبو وه_ ةورساو ةلدنج اولتت و يبا :عم
 تيتا ام اناو مساب ردب فكلملل تنلاق ةرهوج ةكململا نا مث * يسفن ىلع

 نامزلا لعف ام ردا ملو لتقلا نم افوخ ةبراه الا ناكملا اذه ىلا

 نم بجعلا ةياغ بجعت اهم الك ساب ردب كىلملا ممس املف * يباب

 هنا مث «اهيبارساب يضرغ تلن ينا كشال لاقو * بيرغلا قاغتالا اذه

 ينترسا و فكاوش ليتق يناف يتديس اي ىلزنا اهل لاقو اهيلا رظن
 يملعاو# بورحلا هذهو ةنتفلا ؛له تناك كناغو ىناش ئلعو * كانيع

 كييا ىلا تاك للاوشو يلاخوهاحلاص ناو رجعلا كلم رساب ردب كلملا انا ينا

 تقولا !ذه يف انع امتجاو كلج ال يكلم تكرت لق اناو * هنم كبطخو

 ىلا ثنا و انا حورا ىتح يدنع يلزنا و يموقف # قافت الا بئاجع نم

 * لالحلا ىف كب جوزتا و هتالطا يف احلاص يلاخ لأسا و كيبا رصق

 ب نأش. نلع اهسفن يف تلاق رس اب ردب مالك ةرهوج تعمس املف

 تتغتو همشح و هباجح لتقو يبارسا و ةيضقلا ءذه تناك ريثللا قلعلا

 لمعا مل ن اف * ةريزجلا فىلت ىلا ةيبسم تجرخ و يرصق نع انا

 قشاعلا و قشاع هنال هضرغ لانو ينم نكمت هنم اهب نصعتا ةليح هعم

 باطغلا نيلو مالكلاب هتعداخ اهنا يث * هيف هيلع مالي ال هلعف امهم



 1 ينال

 روذو يديس اي هل تلاق و *# لئاكملا نم هل هترمضا ام يردي ال وشو

 حاسبسملا مالكلا نع تتكسف حابصلا داز رهش كرداو * يتديس اي

 ةثامعبسلادعب نرعبزالاو ةعساتلا ةليللا تناك املف

 تلاق لدنمسلا ىلملا تنب ةرهوج ناديعسلا كلملا اهيا ينغلب .ثلاق

 ةسكلملا نبا ساب ردب ىلملا يديس اي تنا له ساب ردب كلملل
 هنع هكلم لازاو يبا هللا عظق تلاقف » يتديس اي رعن اهل لاق زانلج

 نسحا و كنم ىنسحا فيري ناك نا ةبرغ هل درالو ابلق هلربج الو
 تلاق رقع نويل تلاوو لقعلا ليلق هنا هللا و * ةنيرظلا لئامشلا «له نم

 اربش ينتببحا تدك ناو لعف امب يبا لخا ئت ال نامزلا كلم. اي هل

 ةلوج نم ترص و كاوض كرش يف تعقو لقو * اعارذ كتببحا اناق

 امو يدنع ثراص و ىدنع .تناك يتلا ةبحملا تلقتنا لقو* فىالتق

 ةريشلا قرف نم تزن اهنا مث © يدنع امراهعمآلا اهنم كلنع يقن
 * هليقت تراص و اهردص ىلا هتمضو هتقنتعاو هيلا تناو هنمهه تيرقو

 همارغ دتشاو اهل هتبحم تدادزا هيف اهلعف ساب ردب كلملا .ىأز املف
 اهل لاق هنا مث * اهلبقي و اهمضيراصو اهب قثوو هتقشعاهنا نظو اهب

 نم هيلع تنا ام راشعم عبر 'ملاص يضاغب ءنل فيقع هللاو ةكلماي

 ةرسفوج نا 5 * اطاريت ني رشع و ةعبرا نم طاريق عبرالو لامجلا

 تلاقو # ههجرو يف تلغتو مهفي ال مالكب تماكت و اهردص ىلا هةمض

 بلقنا ئتح :اهمالك ىتامف * نيلجرلا و راقنملا رمحا شي رلا ضيبا

 ضفتنا و زويطلا .ىنم نركي ام نسحا رئاط ةروص ىلا مساب ردب ىلملا
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 هفلخ سيساوجلا لاسراو مسابردبل 5 شيتفت ةياكح 0

 نم ةيراج اه دنع. ناك و: ةرشوج ىلا رظني راص و # هيلجر نئلع فقو و
 نم فاخا الول هللاو . تلاق و اههلا تراظنف # ةنيس رم ئمست اهي راوج

 هموىق مأشا #9 ل يح هللا اج دافا يانا لاه انتو اريسا يبا نوك

 هيزذخ ةيراجاي نكل و * هسأر تحت نم اهلك ةنتفلا هذهف انيلع

 *اناغطع تومي لوتتح كانه ةيكرثاو ةقطعملا ةريزجلا يلا 4 يبظذاو

 مث هلدع نم عوجرلا ثداراو ةريزجلاىلا هتلصواو ةيراجلا هتزخاف

 نا قستسي ال :لامجلا و نسعلا !ذه بحاص نا هللاو ةاهسفن يف تنلاق

 ىلا هب تاو ةشطعملا ةريززجلا نم هتجرخا اهنا مث * اناشطع تومهيي

 للا تعجر و اهيف هتعض وف راهذ الاو رامث الار راجغإلا ةريغك ةرد زج

 نم ناك ام !له * ةِشطعملا ةري زجلا ىف هتعضو لق ا4) تلاقو اهتديس

 هناف رهاب ردب كلهلا ناخ علاص رما نم ناكام اماو « رساب زيي ذا

 ثتعث راص و همدخو هناوعا لتقو لدنمسلا كلملا لع ئوتخحا امل

 هم !دنع ةرصق ىلا عجرف * اهدجب رلف كلملا تنب ةرهوج بلطدق ةرسا

 هللاو يدلو اي تلاقن * رساب رذب كلملا ىتخاىبا نيا يما اي لاقو

 عمم تاتاقت فكنا هغاب امل هناف * بهذ نيا فرعا الو ىلع هب يلام

 املف #* برهو عزف لاتقلا و بورحلا ركنيب ترجو لدنمسلا كلملا

 لق اننا هللا و يما اي. لاق و هتخا نبا لع نزح هما مالك جلاض عوس

 دونج نم لحا هب عقيوا كلهي نا فاخا و * رساب ردب كلملا ىف انطرف

 هما نم انل لصعحيف ةرهوج كلملا ةئبا هب عقتوا لدنمملا كلملا

 هنا مث * اهنذا ريغب هتلخا لق ينال ريخ اهنم انا لصع# لو نلجخ

 هل اوفقب ماد ةريغ و ردملا ةهج للا سيساوجلاو ناوع الا هقلخ ثعب

 همغ و همه دازن * كىلذب احلاص كلملا اوملعا و اوعج رف ربخ ىلع

 كلملارما نم ناك ام !ذه#* يفاموبب كلملا ىلع ةردص قاض دقو
 ظ
 ظ
 ذم ناسا خيه ول
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 5؟؟ هيخا ئاعاهبضغو هيخاو هنباربخ عامتساو هما ئلازانلج حاور ةياكح ش

 ةيرحملاز انلج هما زما نم ناكام اماو © ملاص هلاخو ساب ردب

 اهيلا عجري ملف هترظتنا عااص هلاخ مم رساب ردب اهنبا لزن امل اهناف

 ضاق اهنا رث * هراظتنا يف ةديدع امايا تدعقذ انع ةزبخ أطبا و

 اهتلمق و اهيلا تماق اهما اهترظن املف * اهما تتاو رحملاىف تلزنو

 ردب ىلملا نع اهما تلأس اهنا مث © اهمع تانب كلذكو اهتقذتعا و

 تيقاوي لخا لق هلاخ نا رث « ةلاخووه تارقيتنب اي اهل تلاقف « ساب

 هتنبا بطخ و لدنمسلا كلملائلا هاياواوه اانهب ةبتؤت"و رهاؤنلاو

 فلاوحن كيخا ىلا تلسراف مالكلا ىف كيخا لع دلغو * هبي ملف

 هيلع كاخا هللارضتف * لدنمسلا كلملا نينو رهنيب برحلا عقوو نسزاف

 رسبخلا كلذ :غلبف © لدتمسلا كلملارسا و ةدودج و هناوعا :لقق و

 انراسيتخا ريغب اندنع نم برهف هسفن ىلع فناخ هنأكف' كنإو

 اهتلأس زانلج نا مث * اربخ هل عمسنت ملو كلذ .نعب 'انيلا .لعي ملو

 لحم يف ةكلمملا يسرك قلع سلاج هنا اهتربخاف ملاص اهيخا' نع

 فكدلو ىلع شيتفتلاب تاهجلا عيمج ىلا لسرا لق و لدنمسلا فكلملا
 :اهدلو ئلعتنزح اهما مال زادلج تعمس املف * ةرهرج ةكلملاىلغ و

 اهدلو لخا هنوكل علاص اهيخا ىلع اهبضغ لتغاو اكيد ًانزح

 ةفذاخ ئنا يما أي تلاق اهنا مث * اهنذا ريغ نم رجلا هب لزنو

 ةكلمملال شا نم اذخا تملعا امو ركتيتا ينال انل ىذلا كلملا يلع

 ةكلمملا جر و انيلع كلملا دسفي نا رهيلع تأطبا نا ئشخا و

 انل هللارب دينا ىلا ةكلمملا سوساوعجرا ينا ديدسلايأرلاو * انيهيانم

 ررض هل لصح نا هناف هرم ايناونو اهتتالو يللواوسنتالو يدلو زما
 هتويد آلاذتلا الو هب الا! يندلا ىرا ال ينال ةلاحم ال ثكله

 هتارق نم اندنع ام ىلع .يلأست ال ىتنب اي ةماركو ابح اهل تلاقن

 ط م
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 كرذا او اًيندلا اهب: تقاض .لق و *«.ةكلمملاى لا .ىنيعلا ةيكاي بلقلا

 حاسس هس ولا مالكلا ع تقكسف حابصلا داز رهش

 ةثامعبسلا دعب نيسمخلل ةيفوملا ةليللا تناك املف
 دنع نم تعجر اهل زانلج ةكلملا ناهيعسلا فكلملا اهيا ينغلب تلاق

 ناكام اذه * اه رما لاتشاو اهررص قاض اهتكليم ىلا اها

 هذ رح امل ه«ذاف مساب ردب فكلملارما ىرمم ناك ام اماو 2 اهرما مم

 ثلاق و ةشطعملا 5 ريزجلا ىلا اهتيراج مم هتلضرا و ةرهوج ةكلملا

 ةريزج يف الا ةيراجلا هعضت رل اناشطع تومي اهيف . هيعد اهل
6 

 براغي ورامثلا م لكأي رادف راهنا و راجشا ثاذ“ ةرمقم ءارضخ

 رئاط ةروص يف وهو يلايل و مايا قلم كلذك لزي ماو * راهنالا نم

 مايالا م موي ثاذ وهامنيبف * ريطي فيك الو هجوتي نيا فرعي ال
 ًايف داطضيل ىنيدايصلاو م دايص كانه نتا ذا ةريزجلا كلت يف

 شيرلا ضيباراط ةروص يف وض و نع ردب فكلملا ناو 27 4 كوقتي

 دايصلا هيلا رظنف * رطاغلا شهديو رظانلا يبسي نيلجرلاو راقنملارمحا

 هلئثم اريط تيأر امو يلم رئاطلا اذه نا هسفن يف لاقو « هبجعاف

 هب لخدو ةداطصا و هيلع ةكبشلا ىمر هنأ ل * هلكش يف الو هنسح يف

 لحاو «تكباقف هنوث لخآ و هعيبا ينا هسفن يف لاقو * ةنينهؤلا

 دائصلا. هل لاق دايص اي رئاطلا !ذه مكب هل لاقو * ةنيدملا لها نم

 داسيصلا مل لاقن * هلكأ و هع! ذا لاق هب لمعت اذ ام هتيرتشا اذا

 هيدضا :ناديزا ينا هلك اي و رئاطلا اذه بذي نا هبلق بيطي نم

 هتنوث يف تنا هينيطعت يذلا رادقملا نم 1 ١ يسنيطعيف كلملاىلا



 ةابا 7 د م ع كئملا نكتعءداوصلا عيب ةياكح ظ

 لوط يف ينال © هل امج وهنس> نلع و :يلع جرفتي لب هحبذي الو

 * ربلاديص يف 3 ظذآظك-85 يف هلقم دوج ام دايص اناو' 5

 هنتخل ”ةبومعأ يل رالف ككملااراد للا هب تمذ وق اما * ةعدبإ ال

 وضه لبال لاق رئاطلا اذه عيبتا هل لاق و © دايصلا ىلا مداخلا ىناف

 ةردبخاو كلملا ىلا هب هجوتو مداخألا ةلخاف © ىذه ةيره كلملل

 لبقو اهذخاف ريناند ةرشع دايصلا ىطعا و كاملا ةذخب اف * هلاقامب

 «فعضو و كلملارصق ىلا رئاثطلاب مداغلا ىتا و. فرضنا. ضرالا

 كن امان + برشيبامو لعأي اص: ميغ طحو هقلع و ريما يصفق 7

 جلا هنا هللاو ةرظنا لوتح ةرضحا رئاظلاى با مدالل لاق بلئلا

 يذلا لكالا يأر دقو * كلملا يدي نيب هعضو و مدادغلا هب. ئتاف

 لك أي ام يردا ال هللاو كلملا لاقن © ًايغ هنم لكأي مل هدنع

 هنن ب لاب "نيت لئاوملا ترضحاف ماعطلاراضحاب رما مك * ةمعطا لوتح

 اعظلاو معلا ىلا ريطلا رظن املف * كلذ. :نم :كلنملا لكاف

 ما لق يذلا طا_وسلا ىف ام عيمج نم لكا هكاوفلا و يريم

 2 5007 يرمع نكي ملاب هابل نم هلوح نمل نايل لاق

 هيلع رغتتل هتجوز رضحت نا ىلملا رما مث *ريطلا اذه لغم لكأي

 لطي ىلملا نا يتديساي اهل لاقاهأر املف « اهرضل مداخلاىضمف

 ا ةدئاملا ىمللع طقسو صبفقلا نم راط ماعطلاب

 وه و رظنملا: يلم“ هنا هيلع يجرفت نتديس اي :يموقف 8: اهيفإرام

 م



 روسسم هناب اهفرعتو مسابر دبل فلملاةجور.ةيور ةياكلح  هدب#

 ةمرسب تن ا مداخلا مالك تعمس املف.* نامزلا بيجاعا نم ةبوجعا

  ماقف * ةعجار تلو و اههجو تطغ هتققحأ و ريظلا ىلا ثرظن املف

 ريغ اكديم ام و كهجو ثيطغ يش يال .اهل لاقو اهوار و 2ك

 كىلملا انها هل تلاققف * كحوز و كتمدخيف يتلا مادخلا و يراوجلا

 مالك عممس املف * كلغم لجر وه امنذاو رئاطب سيل ريطلا اذه نا

 «رئاط نيغ نركي فيكن يح زمت ام رثك ام يبذكت.اهل لق هتجوز
 ريطلا اذهنا * اقحالا كل تاق الو كعم تحزم ام هللاو هل تلاقف

 زانلج هما و. رجعلا دالب بحاص نامرهش كلملا نبا معاي ردب ىلملا

 خاببيسملا مالكلا نع تتكسف حابصلا داز رهش كردا و ةي رحبلا

 ةئامعبسلا لعب نوسمخلاو ةيداعلا ةليللا تناك املذ

 كيلملل تلاقابمل ,كلملا .ةحوز. نا.ديعسلا ىلملا اهيا ينغلب تلاق

 ساب ردب كلملا وه و. كلثم لجر وه امنا و رئاطب سيل اذه نا

 ىلا راص فيكو اهل. لاق + ةيردبلا زانلج هما و نامرهش كلملا نيا

 ىلملا تنب ةرهوج ةكلملا هترده لق هنا هل تلاق لكلا اذه

 بطخ دق هناو هرخأ لا هلوا نم هل لرجامب 7 هن لعيسلا

 وهلتتنا احلاص هلاخ ناو * كذب اهوباضري ملف اهيبا نم ةرشوج

 كلملا جوس املف * ةرساو هيلع يلاص رصتنا و لدنمسلا كلملا و

 لها رحمها هتجوز ةكلملا هذه تناك و بجعلا ةياغ بجعت هتجوز مالك

 ةيلمتاولز ةرمس نوءياعت .نا كيلع يوي كلملا. اهل لاقف * اهن امز

 رثكأ و اهتيد لقا ام و اهحبتا ام ةرهوج دي ىلاعت هللا مطق ابذعم

 ةذه لخدا يصايدومي اي هل لق هتجوز هل تلاق * اهركم و اهعادخ

 لخد كاملا مالك عمس املف * ةنازخلا لخدي نا كلملا ةرماف ةنازخلا



 جاي ساير دب نم رمسلا كليملا ة وز لاظبا ةياكح

 ةيرشبلا هتروص قلع هعوجرو

 اهدي يف نىزذخاو اههجو ترتس او كلملا ةجوز تماقف ةناؤخلا

 تلاق و * غي ال مالكب ءاملا ىلع تمدت و ةنازغلا تلخو و ءام ةساط

 لاجألاو قازرالا مشاقو تاومالا يحم و شرالا و تاوهسلا قلاخ
 ىتلا ةروصلا ىلا عجرت و اهيذ تنا ىتتلا ةروصلا هذه. نم جرت نا

 هّذروص كلا عجر و ةذغن ضغتنا تح اهمالك جي راف «اتوياي# هللا كقلخ

 ريث *« هنم نسحا ضرالا هجو ىلع ام كلم اباش ىلملا هأرف * ةيرشبلا

 هللا إلا هلا ال لاق ةلاحلا هذه ىلا رظن امل مدساب ردب كىلملا نا

 * مهلاجأ و مهتازرا ردقم و قئالخلا قلاخ ناحبس هللا لوسر كمدم

 رسب ندب سأر فلملا لبق و ءاقبلاب هلاعد و ىلملا يدي لبق هنا ىث

 هثدحت ةرخأ نلا هلوا نم كفيدع ننثدح رساب ردب اي هل .لاق و

 لاق رث كلذ نم كلملا سيعتف * ًايش هنم مرتك مل و هثيدع كلملا

 فكيأر هاضتقا يذلا امف رحسلا نم هللا كصلخ :لق مساب ردب اي هل

 نا فئاسحا نم ديرا نامزلا كلم اي هل لاق * عنصت ناكيرت امو

 ىل ناف* هيلا جاتحا ام. ميمح و كمادخ نم ةعامج و ايكرم ىلزهجت

 نظا ام و* ينم ةكلمملا حورت نا فاخا و بئاغ انا و .اليوط.انامز

 تتامإ اهنا: ينط, ىلع بيلاغلا ى .ىتارنايلجا نه ةريحلاب اوفا

 يحانا له فرعت الو يل ئرج ام يردتال امهنال * يلع اهنزح نم
 هتبملط امب ىملع نكداتمل متت نا كلملا اهيا كلأسا انا و. * تيم ما

 هيلا جاتحي ام اهيف لقن و ابكرم هل زهج هنا يث * ةعاطو كيس

 نكليبلا عدو نإ دعب بكرملا ىف لزنف * همادخ نم ةعامج هعم ريس او



 رسابردب لجال بكرملا كلملا زيه ةياكح 8ع

 ةريزجلا ئف اهراسكناو اهيف هب وكرو

 مايا ةرشع نيرئاس اولازي لو ميرلا مه لعاس و رسل ىف باوراق

 !ديدغ اناجيه رسبلا جاهرغشع يداحلا مويلا ناك امل و « ةيلاوتتم

 * اهوكسم نا ةيرعبلا ردقت ماو ضفخنت و مفترق تكرملا تراصو

 ىلا اوب رق.لتح مهب بعلت جاومالا و ةلاحلا ءذه ىلع اولازي ماو

 ترسكناف تكرملا ىلع ةرهصلا كلت تعقوف * رحملا رخص نم ةريص

 مساب ردب كليلا الا اهيف ناك نم عيمج قرغو

 حاوللا كىلذ لؤي ماو * كالهلا ىلع فرشا نا. دعب حاول الا نم

 ةليح هل سيل و١ بهاذ وه: نيا ىلا يردي الو رحملا ىف هب يردجب

 كل فكل زي ماو * عيرلا و ءاملا عم هب خوللا راس لب حوللا عنم يف

 رخل :لحاط :ىلع حوللا هب ملط .عبارلا موملا ىف و * مايا ةثلث ةدم

 يهو نضايبلا ةديدشلا ةمامحلا لغم ءاضيب ةنيدم كانه لجوف

 ةيملم ناكرالا ةيلاع اهنكل * رحبلا لحاس لع يتلا ةريزجلا ىف ةينبم

 حول يلع بكر هذاف

 كلملا نياع املف * اهروس' يف برضي رحملا و ناطيعلا ةعيفر ناينبلا

 * !ديدش احرف حرف ةنيدملا هله اهيف يتلا ةريزجلا كلت ساب ردب

 لويخ و ريهه>و لاغب هيلا تناف ةنيدملا يلا لعصب نا دارا و حوالا

 لا ردملا اف علا نا هذوعنمب و هذ وبرضي اوراصق لمرلا دلع

 دج راف ربلا ىلا عاطو ةنيدولا كلت فلخ ماع هنا مث ةنيدملا

 سيل يهو ةنيدملا ةذه نمل ئرت اي لاقو بجعتف |دحا كانه

 لويغلا و زيمحلا و لاغبلا هذه نيا نمو *دحا اهيف الو كلم اهل

 نتناقش ةرما يف اركفتم راصو عواطلا نم ينو عزم يتلا

 كىلملا ةأر املف الاقي عيش ىأر كلذ لعب م 7 بهذي نيا يرديامو



 هاب ةرسسلا ةني لم ىلا هلوصووردمل ا ىف رسابر دب موع ةياكح

 اليمج ف خيشلا هيلا رظن و* مالسلا هيلع درف هيلع ملس ساب ردب

 * ةنيدملا هذه ىلا كلص وا ام و تلبقا .نيا نم مالغ اي هل لاقف

 يدلو اي هل لاق و © هنم بجعتف ةرخآ ىلا هلوا نم هقيدحب هثدحف

 هذه نم بجعتا امنا يدلا و اي هل لاقن كقيرط يف ادحا تيأر ااما

 علطا يدلو اي خيشلا هل لاقف * سانلا نم ةيلاخ تناك ثيح ةنيدملا

 مشا ماقف * ناكللا ىف فعق و يضاو ردب ملطف ىاهت الل ناكدلا ىلا

 لخاد يف لخدا يدلو اي هل لاق و ماعطلا نم يشب هل ءاجنو

 مسابر دب كلملا فاخف ةناطيشلا هذه نم كملس نم ناحبسف * ناكدلا

 * هيدي للسغ و لفتك |.لتح خيشلا ماعط نم لكا م اديرش .انوخ

 لقف مالكلا اذه ببس ام يديس اي هل لاق و خسيشلا ىلا رظنو

 يدلو اي عيشلا هل لاقن * اهلها نم و ةنيدملا ةله نم .ينتةفنوخ

 ةناطيش اهنا ةرحاس ةكالبم اهبو ةريسلا كذد لم هني د ملا لف نا 1عا

 لاغبلا و ليخلا نم اهرظنت ىتتلا و # ةاردغ ةراكم ةراحس يطل

 ءابرغ رهنكل هدأ ' نب > لت. نلغف و هكلعتم رهلك ءالوه ريمعلاو

 هزه :ذخأت كلغم باغ وهو ةنيدملا هذه لخدي نم لك نآل

 مرسلا اموي نيعبرالا لعب و * اموي نيعبرا هعم لعقتو ةرحاشلا قرف اكلا

 ىلع اهترظن يتلا تاناويحلا هذه نم ارامح وا اسرف وا الغب ريصيف

 اننت- ىقللا مالكلا نع'تتكسف :حابصلا داز رهش كرداو * رخلا ليشفاجا
 ت

 ةثامعبسلا دعب نوسمخلاو ةيناثلا ةليللا تناكاملف

 كلملل نكح امل لاقبلا عيشلا نا كيعسلا ىلملا اهيا ئينغلب تلق

 ةنيدملا لشا لك نا هل لاقو ةراحسلا ةكلملا لادب ةربخا و رساب دامب

 نا كيلع اوف اخ ربلا ىلا عواطلا ثدرا امل. كنا و مهتر حس لق
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 ةقفش ةرحاشلا كارت المل علطتال ةراشالاب كل ارلاقف © رهلثم كرسست

 نق اهنا هل لاق * رهيف تلمع ام لثم كيف لمعت امبرف كيلع

 ةزيسفت و-بال ةكلملا :اهمساو رحسل اب اهلها نم ةنيدملا ةذه تكلم

 لاقو * ةيعارلا ةبصقلا لثم دعت ريزاص و !ديدش انوخ فاخ ولا نم

 رحسلا نم هيف تنك يذلا ءالبلا نم تضلخ ينا تقىلد ام انا هل

 هلاح يف اركفتم راصف ةم يبقا ناكم يف ريذاقملا ينذيم رش لوتح

 مهسابل ىلا و قئالخلا كلت ىلا رظناو ناكدلا ةبتع لع سلجاو ىق

 ىفنم |لكو :ةكلملا :ناف * فخت الو ردسلا نم ةيف :رهامو لوناولاو
 3 ازطاخى ل نوبعتب الو ايلق ينل نوفجريد الو يذهع ارد و ينبح# ةنيدملا

 ةرظن املف # ةددع ئصعب ذل 2 ىلا رظخف سانلا هيلع ترزاجف ج رغفتب

 كدليصو كريسا. اذه لض خم اي هل اولاق و خيبشلا ىلا اوم ىلقت سانلا

 ثتامرق هابا نا تعمس و ىخا ىيا اذه مهل لاقف * ماي الا هله يف

 باش اذه نا هل اولاقن * هب ىقوش ران ”ىفطال هترضحا و هنلخ تلسراف

 كيلع مجرت الثل بال ةكلملا نم هيلع فاخن نحن نكل و بابشلا يلم

 عمشلا مهل لاقف * حالملا بابشلا بحت اهنال «كنم :ذخأت و ردغلاب

 نا اهنا[ تيلَع اذا و ينبحت و ينيع ارت ىو يرما يصعت ال'ةكلتفلا "نا .

 كىلملا ماقاف © هب يرطاخ شوشت الو هيف ينوست الو هل ضرعتت ال يما

 ةربدم رود ةيحو برشو للا يف رهشا قلل. حشلا لنع مغلي ردب



 عديد قيرشلا ناكد ىلع ةرحاسلا ةكلملا "ينجم ةياعج

 نوبكار مه و * رهوجلاب_ةعصرملا قطانملا مهطسو يفو سبالملا عاونا
 ناكد ىلع اوءاج لق و ةيدنهلا قويسلا نودلقتم ةيب رعلا لويخلا

 رامتالا نهنأك ةيراج فلا رهدعب ءاجو * اوضم مث ةيلع اوملسو يشل

 بهذلا تازارطب ةزرطم- سلطالا ريرجلا نم سبالملا عاونا, نِمِدلَعو
 نمطسو  يفوو * حامرلا تادلقتم نسويولك و رهاوجلا عاوناب ةعصرم

 عاوناب مصرم بيهزلا نم جرس اهيلع ةيبرع سرف. نلع ةيكار ةيراج
 زيمشلا ناكد ئلا :نملص و :نئتح «تارئاس نازي مل و * تيتاوملا و رهاوجلا

 بكوم .يف تلبقا :لق بال .ةكلملاب اذاو © .نهجوت مث هيلع نملس و
 ىلملا :تأرف * غمشلا . ناكد ىلا تلصو نا.نلا ةلبقم تاز ام و ريظع

 هتأر املف: * همامت .يف ر دبلا هنأك ناكبلا ىلح سلاجروشو مساب ردي

 < هب ةناهل و تراضو :تقةهدناو هلامجو هنسح يف تثراح بال .ةكلهلا

 5 مهدي ردب ىلهلا دنع: تسلج و  تلزنت و ناكدلا, ىلع تلبتا مث

 ين ءاج يخا ىنبا اذه لاقف ميلملا اذه كل نيا نم عمشلل تلاق و

 اهل لاقف * هاياو انا :تدحتال ىدنعةليللا نوكي هعدهل تلاقف * بيرقنم
 هل ,تفلحف يل ىنفلحا :لاق *:رعن تلاق هنيرسست الو ينم هديل انا

 اجرسم !ديلم اسرذ هل اومدقي نا ترما مث * هردستالو .هيقاوتال اهنا

 تبدو و * رهاوجلاب عصرم بهذ هيلع املكو بهذ نم ماهلب ايجيلم
 تدذخا بال ةكلملا نا رك هب نيعتسا هل تلاق ورانيد فلا عيشال

 *« رشع ةعبرا ةليل يف ردبلا هنأك وهو هب تحارو مساب ىوبب فكشنلا

 نوعجوتي هنسح ىلا و هيلا اورظن اماك سانلا تراص و اهعم راصاو

 « ةنوعململا ةذه هرجست ناىستسيول باشلا !ذه نا هللاونواوقيو * هيلع

 * ىلاعت هللا ىلا هرم! لس دقو تكاس هنكلو سانلا مالكعمسي رسايردب كليلاو

الكلا نع تتكسف حابصلاداز وهش كرداور صقلا ىلا نيرئاساولا زب ملو
 حابملا م
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 اهقيب ىلا ريشلا ن فا نم رسابر دبل ةرح اسلا ةكلملا فخا ةياكح هددت

 ةئامعبسلا لعب نوسمخلاو ةثلاثلا ةايللا تناك املف

 ارئاس: لزي ل ساب ردب كلملا نا ديعسلا كلملا: اهيا ينغلب كتلاق

 جرت مق *«رصقلا باب ىلا ايا نا لا اهع ابتا و بال ةكاملاو وه

 اوركأي نا تاجَحلا كرما نق و: ةلودلا رباكا و مادا و. ءارمالا

 ةكلملا تلخد و # اوفرصناو ضرالا اوللبقففارضفالاب مهلك ةلودلا بايرا

 زاظعلا ىلا مرعب ردب ىلملا رظن املف «رضقلا ئف يراوجلاو مينو

 ردقلا طسو يف و بهذلاب ةينبم هناطيحو * طق هلثمري رلارصق أر

 3 راب نبا كلملا 57 5 روظع ناتسب يف :ءاملا ةرّيزغ ةميظع ةكرب

 ةحرفملا تاوصالا و تاغللا رئاسب يغانت ارويط هيف يأرف ناتسبلا

 فىلملا رظنف * ناولالا و لاكشالا رئاش نم رويطلا كلت و ةبزدملاو

 قزري هفلحو همرك نم هللا ناسب لاقف ريظع الجب ل رهاب رد

 يهو ىاتسبلا ىلع فرشي كابش يف ةكلملا تسلجف *# ةريغ“ لبعي نم

 كلملا "نشالج:و * لاع شرف :ريرسلا+ قوق و جاغلا :نم ٌريِزَمْلا قلع

 يراوجلا ترما مث * اهرملض ىلا هتمضو هتلبقف اهبناج ىلا ماب

 ردلاب ةعصرم :رمحالا بهذلا نم ةدئام نو ضحاف ةلئامراضحاب

 * اههيديا للسشغو ايفتكا ئتح الكاف ةمعطالا رئاش نم اهينو رهوجلاو

 اضيا نرضحخا و رولبلا و ةضفلاو بهذلا ىناوا يراوجلا ترضحأ مث

 تاينغم راضحاب ترما اهنا 0 * لقنلا قابطا و راهزالا سانجا َعيِمْج

 رشا يشالملا تالآ رئاش نهيدياب و زامتالا نهنأك راوج رشع رضغف

 ككليلا تلوانو رخآ تاالم و هتبرش و احدق تاالم ةنكلملا نا

 معا ردن

 . كلملل ليخ و ناعلالا رئاسب نيذخف نسينغب نا يراوجلا ترما مث

 # ايفتك ١ ىتح نابرشي كلذكالازب ملو#* هبرشو «لخاف هاا



ْ 

 هردص يب هلقع شاطف 5-3 35 هب صقر هنا 0

 دا نم نسحأ ىو يي نم عسوا اهكلم نال ابا اقهلنع

 تالق وا و ءاسُملا ىسما نا ىلا اهعم برشي لزي رلو * ةرهوج

 «روخملا اوقلطاو ع ومشلاو ليدانقلا ا ا اول ماو

 كىلملا كترما مث 2 فارصنالاب يراوجلا ترما و ريرس نلع تمان و

 يبصا نا ىلا شيع بيهطا يف اهعم مانف اهيناج ىلا مونلاب ناز اوبلاب

 حا يملا مالكلا نع تةكشسف حابصلا داز رهش كردا و حابصلا

 ةئامعبسلا دعب نوسمخلاو ةعبارلا ةليللا تناك املف

 مونلا نم تماق امل ةكلملا نا كيعسلا كلملا اهيا ينغلب تلاق

 ساب ردب كلملاو رضقلا ىف يذلا مامحلا تلخد

 راشحاب ثرماو شامقلا لمحا هيلع تغرفا مامهعلا نم 0 قف اجرخ املف

 ثذخاو تماق ةكلملا نارث * ابرشن يراوجلا اهترضحاف بارغلا تالآ

 ماعطلا زاضحاب كثرمعاو #0 يسار لا ىماع اسلجو رطب كلملا فيب

 هكاوفلاو بارشلا ئناَووا 5 يراد - بلا تم لق رث # امههي دبا السغو الك ايف

 ينغت يراوجلا و نابرثي و نالك أي الازب راو نقيا رامزالاو
 بردشو لكا يف الازي مل و * ءاسملا ىلا ناحل القا كيلا

 ناكملا !ذه لش سابردب : هل تلاق رث * اموي نيعبرا ةذم ىلا برطو

 بيطا اذه نا ةكلم اي هللا و اهل لاق * لاقبلا ثكمع ناكدوا بيطا

 : 5 دغ «مالك نم نووضف الت ابلا عيبد كولعص لجر يدوع نا َكَلْذََو
 نم رم ابردب كلملا هبتن اف حابصلا ىلا لاح بيطا يف ادقر امهنا



 اهيلع هبضغو ممضابردب كنع نم ةرحاسلا ةكلملا ةبوبمغ ةراكرك ه8

 راض تخحار نيا ىرت اي لاقن * هبناجب بال ةكلملا دج ملف هموت

 ةليوط ةىلم هنع تباغ لقو يع شف اريستمو ”و اهتبيغ نم اشح و تسم

 .ئضمف * نأتسبلا ىلا تيبضذ اهلعل هسفن يف لاقف * اه كج را اهيلغ

 *”ىطاسش ىلع و #* ءاضهب  ةريط هبناجب و ايراج ارهن هيف ئأرف ناتسبلا ىلا

 رومطلا ىلا رظني راضف * ناولالا ةفلتذمرويط اهتوفو ةرجش رهنلا كلذ

 راصف ءاضيبلا ةريطلا كلت يلعلزن دوس اراطب اذاو * هارق ال رويطلاو

 ةريطلا كلت ىلع بثو دوس الا ريطلا نا مث * مامحلا قز اهتزي

 اهلم ًاتفرعب ةروص يف ةريطلا كلت تبلقنا ةعاس داعب ىث * ثارم ثلث

 يف او روودسم ناسنا دوس الا رمطلا نأ م *بال ةكلملا يه اذاو

 ىلع ظاتغاو ةريغلا هتزخ اف * اهعم اجبل ةريط اهسفن رحستو هقشعت

 نلع مان و هناكم ىلاعجر هنا رث « دوس الا ريطلا لجا نم بال ةكلملا

 حزولو هلبقت بال ةكلملا تراصو * هيلا تدعجر ةعاس دعبو هشارف

 مج اهيلع ظيغلا للد ىبش 2 «عم

 رهظت قب ريطلا كلو اهعقاو فيكو ةريط كراص نب ميد اه ر هنا

 كديرا ةكلم 8 اهل لاق اهتحاح لئضف اهلف اهب ام 221 لب امش هل

 | تققحلو هيام تملعف م ةلحاو ةملك ه ملكي

 نوعبرا يلو هيلا تقوشت دق ىناف يمع ناكد ىلا حاورلايف يل ينذأت نا

 نار دقا ام يناف يملع ”ىطبت الو هيلا حر هل تلاقف * هتيأر اماموي

 هنا من * ةعاطو اعمس اهل لاقف * ةدحاو ةعاس بكنع ريصا الو ىقرافا

 «قناعو هيلا ماقو هب بحرف لاقملا عيشلا ناكد ىلا ئضم و بكر

 ةيفاع وريخخ يف ابيط تنك هل لاقف # ةرفاكلا ةزه عمم عمنا فيك هل لاقو

 # اهرا ملف تظقيتس اف يبناج يف ةمئان ةليالا هذه يف تناك اهنا لا
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 هما لاقبلا رايشلل ةرحاسلا ةكلملا ناوخاب رسابر كن نوابغا ةياكح

 جبشلا عمس املق *« ةرجشلا قوف تناك يتلا رويطلا و رهنلا .نم ةأرامب

 ةرجشلا ىلع سناك ئتلا رويطلا نا ملعا و * اهيم رفحا ..هل لاق هالك

 ريظلا كلذ و *ارويط رهتلعج و رهن رحم-و رهتقشع ءابرغ بايش يهلك

 ةبحم هبحآ تناكو * اهكيل اهم ةلمج نم ناك هتيأر يذلا .دوس.الا

 دوسا ر بفط ةروص يف منو سف يراوجلا ضعب نىلا هنيع لمك ةميظع

 ُح مقر امجد ملا مالكلا نع تتكسف حاصلا داز رهش كردا و

 لاقبلا .غيشنل راكم اقرت ردعاب "راب ناديعسلا كلملا اهيا ينغلب: تلاق

 دوت الا ريطلا كلل كأو يو ءابر - بابيش مهلك ةرجشلا ىلع

 هيلا تقاتشا املك و * دوسا ريط ةروص يف هترحه»و اهكيل امم نم ناك

 تماع املو * ةميظع ةبح# هبحث اهنال اهعم ايل ةريط اهسفن روس

 سأب كيللع ام ىنكل و* كل ىفصت الو هوسلا كل ثرمضا اهلاحب تملغ كنا

 * هللا دبع يمساو اقم لجر' ىنناف فخ الف انا كيعازا تيمدام اهنم

 يرارطضا دنع الا ر بسلا لمعتسا ال نكلو ىنم رحسا ينامز يفام و

 الو اهنم سانلا صلخاو ةنوعلملا هله ردحس لطبا ام اريثكو * هيلا

 |ىلد للش افوخ -- فاش ئه لب * ليبس يلع اهل سيل اهنال اهب يلابا

 نكشلا اذه ىلع اهلثم ارحاس ةنيدسملا ئف نا نم لك كل ذكو

 «رابجلا كليلا نود راذلا نوفدبعي اهنيد لئلع رهلك و 3 ينمه نوفاخ#

 له يف اهناف * كعم هلمعت امب ينملعاو يدنع. لاعت ل غينناك اذاف

 ئتح اهعم ه«لعنت ام ئلع كل لوقا انا و ككالض يف ئعست ةليللا



 مسابردب نئلع ةرحاسلا ةكلملا ةديكم ةياكح هم

 هب ثبحرو هتسلجا و هيلا تماق هتأر املف *ةراظتنا يف ةسلاج اهدجوف

 مث * امهيليا السغ رث ايفتكا ئتح الاف برش و لكاب هل تءاجو

 ثا © ”ليللا فصن نلا .نابرشيا راص و رسضعأ بارشلا راضحاب ترما

 * هلقعاو هسح نع باغ و ركس نتح هيطاعت تراصو حادتالاب هيلع تلام

 نع كتلأش نا كدوبعم قحب و كيلغ هللاب هل تلاق كلذك هتأر :اماف

 وهو اهل ناقن * يلوق سلا ىنبيجا و قدصلاب هنع ين ربذ له“ يش

 تظقيتسا امل 2ظ2ظظشظ0 أي هل تاق * يت ديس اي عقر كسلا ةلاح يف

 ينتي أر و ناتسبلا ىف ينتثج و يلع تشتف و ينرت مل و كموذ نم
 اناف * لع بث و يذلا دوسالا ريطلا تدارو ءاضيب ةريط ةروص يف

 ةبخم هبحأ تنكو يكيلامم ىنم ناك هنا رئاطلا اذه ةقيق<# كريخا

 هترعسو .ةرسنيغ يل تلصعن * يراوج نم ةيراجل اموي علطتن ةميظع

 ؤبصا.. مل« مؤيلا ينا و اهتلتت يناف ةيراجلا اماو «دوس اريط ةروص يف

 هيلا حرا و ةريط يسفن رحهها هيلا تقتفا املكو * ةدحاو :ةعاه هنع

 ينم ظاتغض |له لجال تنآ: اما.* تيأر امك ىنم :نكمتي و ىلع طئيل

 كيق ثددزا لقرورعلاو 20500 قح و ينا عم

 هتمهف يذلا ىن ! ناركس وشهو لاقن # ايندلا نم يبيصف. تكتلعج او ةيعم

 هنو لاقي روم بسس يظيغل سيلو * مريع كلذ ببسب. يظيغ : نع

 ناك اهلف * اهيناح رخالا مانو تمان و ةبحملا هل تثرهظا و هتلبق و

 رهظي وه و هبتنم تيك كلملا و شارفلا نم تءءاق ليللا فصن

 تجرخا لق اهدجوف * لعفت ام رظني و رظنلا قرسي راصو مكان هنأ

 ارهن راص وه اذاف رصقلا طسو يق هتسرغ و رمحا ًايش رمحا سيك نم

 بارتلا قوف اهترذب و اهديبريعش ةشبك تذخا و * رحملا لغم يرج#

 من اقيتد هتنعظ و هذ لخاف * الينسم اعرز راصف ءاملا !نه نم «هحقس و



 هزم رولا مهانرلجل اغلا ليلاعت ةيانخ

 هيلع ونابنهلا>نبإر شباب ذاب قشر تبواقو قضم واو عضوم يف هتعض وا
 ةكلهلا  نذأتسا مثه هيجو لسغ و رمان رذب قليلا ماق حابضلا ربصا:

 «ىتولعاو عاشيشلا ىئلا:بنهىلف هل تنذاف عستيشلا ئلا' حاورلا ىف

 كف هالك خسيشلا ممس املف * ىنياع او اهونم ئرج امي

 لابثال نكلو كب .تركم لق ةرحاسلا ةرقاكلا هذه .نا هللاو لاقو

 كعم-.اذه لخ هل لاقو اةيوس لطر ردق هل ج رخا ىث * ادبا اهب

 ةدايز اهل لقف هب لمعت امو اذه ام كل لوقت هتأر اذا اهنا ملعاو

 نم يكل تلاق و اهةيوس يه تجرخا اذاف * هنم ناتو روع وغلا

 لكأت نا ككاياو اذه نم لكو هنم لكأت كنا اهراف قياوتسلا !لهإ

 ةدخاو ةبحولو هدم تلكا ناف#ةدحاو ةبحولو ايش انههقي وس لف

 هذه م حرخا كل لوقتو * كرحستف كنم نكمتي اه رس: ىاف

 اذاو * ثدارا ةروص يا نلا كتروض نم جرختف ةيرشبلا ' ةروضلا
 عيطنأ قبضت "يش : هنم .كرضي الو لطبي اه رجه ناف هنم لع أت رل

 ةيحمل اب كل رقتو كعم حزما انا امنا كل لوقت و © لجخلا ةياغ

 لق و ةبحملا نإ اهل رهظاف * اهنف ركمو قافن كلذ لكو ةدوملاو

 اذاف © هتذل يرظناو قيوسلا اذه نم يلك ينيع رون ايو يتديس اي

 لق و © اههج و يف هبارضاو ءام كفك يف لخذ ةدحاو ةبحول و ةننه تلكا

 اهلخ ل © ثدرا ةروص يا ىلا ةبرشبلا ةروصلا ةلش نم ىجرخا اهل

 نا ىلا راس و رساي ردب هعدو رث * ارما كل ربدا ئثج يلا :لاغعتو

 مث ابحرمو الهس و الشا هل تلاق هتأر املف * اهيلع  لخدو رصقلا عملط

 كنع تنك اهل لاقن * يديس اي ىلع تأطبا هل ثلاق و هتلبقو هل ثماق

 نحنا و. هل :تلاقف قب وسلا ؟| له: ىف - يسمع. :يتطمغطا الق: وا يون
 ند“ ١ يف هقباوس تطح اهنا سس ىنسحاأ "قدوس أن لنع



 ةلغب ةرحاسلا ةكلملل ردا ر كب لعج ةياكح 500

 اه لب يف تدذخا 4«زم للا هنا تياع املف هنم لك ب هنا اهل رهظ اف

 حزما تنك امنا يب وبح» اي هل تلاق و هينيع نيب هتلبق و ه4ل تماق ريغتي

 ةمقل هنم ىرلخ اف * !له يقي وس نم يمك ىننيبحل كنا دكقتعا لب الصا

 مهاب رد كمل ١ قغتاف:#' ثبرطضا اهنطب يف ترقتسا .املق اهلا و

 ةروصلا ةله نم يجرخا اهل ناقو * اههجو يف هباهشرو ام هنك يف

 كلت ئه ؛ئو الا اهسفن ترظن .امف*ةيروز رز ةلغب ةروص ىلا ةيزشبلا
 اهيلدخ غرمت كتراص و اهي لخ ئاطع ردت اهءومد تراصف د ةلاحلا

 ييشلا ىلا بهذو اهكرتف ماجللا لبقت ماف اهمجلي ماقن * هيلجر ىلع

 اذه فخ .هل لاقو اماجل هل جرخا و عيشلا ماقف * ئرجامب .هملعاو

 هيلا تمدقت هتأر املف * اهننع ىتا و هذخاف هباهمجل و ماجملا

 *« ةنوعلم اي. ىلاعت هللا كازخ اهل لاقو اهل ماق اهأر املف * هللا دبع

 اهبكراف ةماقا .دلبلا هله يف كل ىقب ام يداو اي خيشلا هل لاق رث

 ةركشف * كحا  نلا ماجللا ملشت نا كايا و. تقف نام تا..لزلا ؛اهيوضزو

 تثابقا نيا نم :يدلو اي هل لاقف ةبيشلا ريل ريش هيقلاف ةني لم ينيلع

 ةليللا ةله يف ىغيض تنا هل لاق * ةرحاسلا هله ةني لم نم لاق

 ةلغملا ترظن املق_زوجع ةأرماب اذاو * قيرطلا ىف هعمراسو هباجاف

 ّيعلا' ىعبا ةلغب هلبشت .ةشلعبلا ةنه نا هللا آلا هلا .ال .تلاق و”تكب

ْ 
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 عمم هتنهل رسايل نم ةزحاشلا ةكلملا ما ءارش ةياكح

 ةياصالا اهتووص نئالع اهلعجو

 « اهايا ينعيبت نا يديساي كيلع هللابف اهيلع شرشتم يبلق و تنام
 كيلع هللاب هل تلاق اهعيبا نا ردقا ام يما اي هلئاو اهل لاقف

 * ةلاحم ال تيم ةلغبلا هذه هلرتشا ل نا يدلو ناف ىلاوس هدرتال

 «رانيد فلاب الا اهعيبا ام لاقق لارسلا ىف هيلع تبنطا اهنا مث

 فلا ليصحت زوجعلا هذهل نيا نم هسفن يف ىساب ردب لاق و
 ىكلملا رظن املف * رانيد فلا اهمازح نم تجرخا كلذ لنعف *رانيد
 ردقاامو كعم حزما اناامنا يما اي اهل لاق كلذ نلا مساب ردب

 لساملا هذه نا يدلو اي هل لاثو ريشلا هيلا رظنف © اهعيبا نا

 لزنف © هولتق ىلدلبلا ةذه يف بذك نم لكو كحا اهيف بذكي ام

 تتكسف حابضلا داز رهش كردا و ةلغبلا قوف نم رساب ردب كلملا

 (نجااخ ا اسوي دو سم د سس تسملا مالكلا نع

 ةثامعبسلا لعب نوسمغلاو ةسداسلا ةليللا تناكاملف

 نم لزذ امل رع ردب ىلملا نا ديعسلا كلملا اهيا ينغلب تلاق
 *« اهيف نم ماجألا تجرخا زروجعلا ةأرملا ىلا اهملس و ةلغبلا قوف

 ف

 ةلق نم يجرخا يتنب ا تلاقو هب اهتشو و ءام اهدي نا تذخاو

 ىلا تداع و لاعلا يف تبلقناف اهيلع تنك ىتلا ةروصلا :ىلا ةروصلا

 لبق * ا:ةناعق و ئرخالا ىلع امهنم ةلخحاولك تلبقاو د نلوالا اهتروص

 نا داران * هيلع ةليحلا توتدتو اهمازوجعلا ذه نا ساب ردب كلملا

 تيرفع اهيدي نيب لثمتف ةميظع ةرفص ترغص زوجعلب اذا و برعي

 ووجعلا تبكرف فقو و رساب ردب كلملا فاخف © ريظعلا لبجلا هنأك
 اهما نق رساب ردب كلملا تزخاو * اهفلخاهتنب تفدرا و ةرهظ ىلع

 عضم



 ييبق ريط ةروص ىلع مسايردبل ةرحاسلا ةكلملا لعج ةباكك 5

 ممشلا لاسراو هلاح نم عيشملا ةِ راجل ارابخاو رظنملا

 لاصو ةشارفو زانلج ىلا تيرفعلا عم ةيراجأل

 لولا اولصو مهاذا و ةعاس ريغ م-هيلع ىضم امف تبرفغعلا مهبراط و

 كلملا ىلا تتفتلا ةكلمملا يسرك ئلع تسلج املف بال ةكلملا رصق

 كف * لاقبلا ويشلا امذلهب َو كي لمعا ام كيرا فوسو تينمث ام

 * هتطساوبالا كدارم ئلا تاصو ام تناو ينءوسي وهو هل تخ ها

 تعطق و صفق يف هتلعجن رظنملا ميبق اريط راصو لاحأ| ىف بلقناف

 يف ةلفاغ اهتديس تدجو ةيراجلا نا مث « ةكلملا ماع رهغب هيقست و

 * ثريدعلأاب هتمملعاو لاقبلا نمشلا ىلا تهجوتو تجرخف مايالا نم مود

 اهركشف كيخا نبا كاله يلع ةمزاع بال ةكلملا نا هل تلاق و

 اضوع اهتكلم كلعجا و اهنم ةنيدملا لخآ نادبال اهل لاقو عيشلا

 لاقن © ةصنجا ةعبرا هل تيرفع هل جرخ ةميظع ةرفص رفص م اهي

 اهما و ةيرحبلا زاناج ةنيدم سلا اهب ضما و ةيراجلا هذه لذخ هل

 اذا ةيراجلل لاقو * ضرالا هجو ىلع دجوي نم رسمها امهناف ةشارف

 ةكللملا رسا يف ىساب ردب ككملا ناب امهي ربخاف كانش ىلإ تاصو

 ئلع اهب لزن ىتح ةعاسالا نكي ملف « اهبراطو تيرفعلا اهلمدت * بال

 راصقلا مطس قوف نم ةيراجلا تلزدف # ةيرحملا زانلج ةكلملا رصق

 لرج لق اجب اهتملعاو ضرالا تابقو زانلج ةبكليلا نك يلعب او

 اهتركشو اهتمركا و زانلج اهيلا تماقف * ةرخآ نلا نمالا لوا نم اهداول

 .: 1ةي

2 



 هما هصيلخأو مس ابردب لنع ملاصبخاوةشارن اهما عمزانلج لوصو ةياكح

 ةنيدملا كلت ىلعاكلم هلعجوةيراجلا عم لاقبلا زيمشلا ميوزتو رحسلا نم

 ناب اهتلود رباكاو اهلها تملعاو ةنيدملا ىف رئاشبلا تتدو

 ةشارف اهماو ةيردلا زانلج نا مث * لجو نق مدبب لزهاب كلملا

 كولم نال * رعبلا دونج و ناجلا لئابق عيمج اورضحا اعلاص اهاخاو

 اوراط رهنا مث * لدذمسلا فىلملا رسا عي مشوعاطا لق ناجلا

 عيمج اولتقو رصقلا اوبهذ و ةرحاسلا ةنيدم ىلع اولزن و ءاوهلا ىف

 ينبا نيا ةيراجلل تلقو * نيع ةفرط يف ةرقكلا نم انهيف ناك نم
 نئاطلا ىلا تراغاو اهيدي ىنبب هب تتاو صفقلا ةيراجلا نفخاف

 © صفقلا نم زانلج ةكلملا هتجرخاف * كدلو |فذه تلاقو هيف يذلا

 ةروصلا هذه نم جرخا هل تلاقو * هب هتشرو ءام اهديب تدذخا مث

 ارشبراص و ضفتنإ لتح اهمالكرتي مله ٠ اهيلع تنك يتلا ةروصلا ىلا

 ىكيف هتقنتعاو هيلا تماق ةيلصالا هتروض نطلع هما هنأ اراملف * ناك امك

 اوراصو همع تانبو ةشارف هتدج و ملاص هلاخ كىلذكو * |ديدش ءاكب

 هللا دبع خيشلا فلخ تالسرا زانلج نا م هيلجر و هيدي نولبقب

 اهلسرا يتلا ةيراجأب هتجوز و * اهنبامم ليمجلا هلعف ئلع هت

 ةنيدملا كلت ىلم .هتلعج مث * اهب لخد و اهدلورابخاب اهيلا

 مسهتعي ابو * نيملسملا نم ةنيدملا لشا نم يقبام ترضحا و

 جيخ و هنعاط يف اونوكي نا منهتهلمم و زهتريهامإ هللا لبع خيشلل

 اوراس و هللا دبع خيشلا اوعدو رجا مث © دغب ويقيم هتم ل
 رئاشبلاب مهتنيدم لها رض اقلت ىهرصق اولخد .املف ىهتنيدم ىلا

 هباوحرفو ,سابردب رهكلمب رهحرف ةدشل مايا ةنلث ةنيدملا اونيزوح رغلاو
 يعب ام يمااي هم ال ,سايردب كلملا 9 كلذ دعب مث * اديدش احرف

 مخن يدلو اي تلاقن نيعمجا انضعبب انلوش عتمج#و جوزتا ينا الا



 لدنمسلا كلملا تنب ةرشوج عم رسابردب ٍميوزت ةياكح 00

 نم كل يلطي قم ليلع لأسن ىتح ريصا ىنكل و هتيأر يذلا يأرلا

 ردباي نع هلاخ و همع تانبو ةشارف هتدج تلاقف * كولملا تانب

 ةدحاو لك .نا مث * كيرت ام لع ىدع اسن تقولا له يف انلكرساب

 ةيردبلا زانلج كلذكو « دالبلا يف شتفت تضم و :تضهن نهنم
 ةنيدم ىنك رتتال نهل تلاق و * تيرافعلا قانعا نئلع اهيراوج تعب

 تانبلا نم هيف نم عيمج ىلمأتت ىتح كولملا روصق نم ١ رصق الو
 همال لاقرمآلا اذهب نه ءانتعا ىساب ردب ىلملا ىار املف * ناسحلا

 تب ةرشوج الا ينيضري سيل هناف رمالا اذه يكرتا يما اي زانلج

 * كدوصقم تفرع لق هما تلاقن © اهمس اك ةرهوج اهنال لدنمسلا كلملا

 ةورضحا تتولا ىنف لدتمسلا كلملاب اهيق أي نم لاحلا ىف تلسرا مث

 «ةملعا يبغا ردب ءاج املف مهأب ردب ىلا تاسرا مث * اهي كي نيب

 البقم لدنمسلا كلملا ةأر'اماف * هيلع لخلف لدنمسلا كلملا "يجب

 هنم بطخ رساب ردب كلملا نا مث * هب بحرو هيلع ملسو هل

 مث * كيدي نيب و كتيراجو كتم دخ يف ىه هل لاقف * ةرهوج هتنب

 راضح اب مهرماو ةدالب ىلا هباحسا ضعب لسرا لدنمسلا كىلملا نا

 * ةيردملا زانلج ىبا رسساب ردب ىلملا كنعاشابا نااهومتعي ناو ةرهوج هتنب

 املف * ةرهوج .ةكلملا رهعم و اًواج مث ةعاس اوباغ و ءاوهلا يف اووراطف

 يملعا ىيتنب اي لاقو * اهملا رظنف هتقنتعاو هيلا تملقت اهابا تيئناع

 كليلا ماغ رضلا كسالاو مامهلا ىلملا اذهب كتج وز .ىق يننا

 مهعفراو مهلمجا و هنامز لها نسحا هناو *زاناج ةكلملا نبا رساب ردب

 تلاقف * هل الا نيسلصت الو ا الا ماصب الو ابسح ىهف رشا اردق

 مهلا لاز لدقف فيرت ام لعف اف كفل اخا نا ردقاام انا يبا اي هل

 :ةاضقلا اورضحا تكلف ليعت © مادخلا ةليح نم هل اناو ديكنتلاو
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 :829  رابخالاورامعالاباعلوموه ناكر, كئابس دمع» كلملإ ةياكح

 ةير-ملا زانلج ةكلملا نبا رساب ردب كلملا .باتك اوبتكو دوهشلاو
 اوقلطاو رثاشبلا تقد و اهوني ز ةنيدملا لضاو * ةرهوج ةكلملا ئلع

 بابرا ىلع علخو ماتن الاو لما رالا كىلملا اسكو شوبلا ىف نم لك .

 مئالولا اولمعو ريظعلا حرفلا اوماقا ث *« رباكالاو ءارمالا و ةلوقلا

 ىلع اه ولج و مايا ةرشع ةدم احابصو ءاسم ح ارف الا ىف اوماقاو

 لكيلا ىلع رساب ردب كلملا عاخ مث * علخ عسدب ماب ردب كيلا

 قشيع ذلا يف اولازي ماو *هبزاقاو هلضهاو ةدالب يلا ةدرو لدنمسلا

 مداه ,مضهاقا نا ىلا نومعنتيو نوبرشي و نواك أي مايا ننشا و

 هلللا ةمحر مهتياكح رضخأ اذهو ثاع امجلا قرفمو تاذللا

 ءوجا ,سهيلع
 «ن

 لىكج# اممو

 ناوالا و رصعلا فلاش و نامزلا ريدق يف ناك هنا ديعسلا كلملا اهيا

 رايس ناكو كقابش نب ىلدنوع# ه«وسا رجيعلا كولم نم كلم

 دالب نم كلذ ريغ و رهنلا ءازو يتلا دالبلاو نوصلاو لتسلاو

 كلذ ناكو اداوج امي رك اعاجش ال داع لم ناكو * اهريغ و رجعلا

 تاياكحلاو رابخ الاو راعق الا و تاناوزلا و:تامد انملا بحي كّلملا

 هيد رغ ةداكح ظفحت نم تل ناكو د نيم لقتملا ريش ورامس لاو

 رمسب بيرغ لجر هانا اذا ناك هنا له و * هيلع م هل اهيكح و



 نس همها رجاتلا عم فكئابس لمعم كلملا ةياكح 0

 نمو ةينس ةزث اج: هل رماف * «مالك هبجعاو «_دسعحةساف هيدي نيب

 كلذ لعب ىث * ةلماك ةلعبا ئعرفاؤ ةينافارخ'راتّيد فلا اهتلئزلج

 هب ممسف * نادلبلا عيمج يف كلملا اذه ىع راثخالا ءذه تعاش

 د الضاف ارعاش املاع اداوج امدرك ناكو نسح ىجاتلا هل لاقي لجو

 لحا كلملا كلذ لئاع درو ام لك ناكو د اريقف الو اينغال (اعيمج

 برخ# و لاملا ىنذغي رمالا الف نا لوقب و * ةلسدحعل ايش ةاطعا و

 |دسدالا مالكلا كلذ نكي ماو رمالا اذه هبأد ىلملا نا و * رايدلا

 نسح ىجاث 6 51 لاق هد لبد نيب رفح املف ن ةرضحا و هيلا لسراف

 ءارعشلل هيطعا يزلا لاملا لا نم ينا داعو ىنفلاخ ريزولا نا

 نا كنم ديرا ىناو * راعشالا و كتاياكحلا بابرا 3 وءاملذنلا و

 تعمس نو مل فريد ابيرغ اًميلحو خييلم ةيرياكح َّك ىكحت

 اهعالقب ةريثك ادالب كتيطعا كفي دح ينبجعا ناف *« طق هلثم

 كي لب نم اهلك يتكلمم لعجا و #* فكعاطتا ئاع ةدايز اهلعجاو

 9: نعببع وت يف مسكس و ينيمي ىلع سلج' يئارزو ريبك كلعجاو

 نكل * كىلملا انالومل ةعاطو اعمس نسح رجاتلا لاقف * يدالب نم

 «زرم ىنمحاب الو «فيلغمن كريغ عمس الو كرمع ين هلثم تعمس ام

 ةينس ةعل>ا اعد مث ةلماك ةنس ةاهم كتيطعا لق ( ؟لملا لاقف * طق

 ةدم ”يجتالو حرتالو بكرت 2# ةكعب مزلا هل لاق و هانا هنتيلات



 هوا كولملا فيس ةصق ناهتاب هكيلامم نم ةسمغل رجاتلا نسحرما ةياكح

 كلف كل فب تّمِح ناف * كنم «تبلطانمب رضحت تح ةلماك ةنس

 كىلذي ”يميق لل: قأاو « هب .كيدع-و. ايمي زهبا و صاخلا ماعنالا

 تتكسف حابصلا داز رهش كرداو كنم ىحن الو انم تنا الف

 انتل كاي سبل 1 اح هه يم عساس بها يسع ةيبحجلاا

 ةئامعبسلا دعب نوسمثلاو ةعباسلا ةليللا تناك املف

 ككابس نبا لمح كلملا نا نيعسلا كلملا اهيا ىنغلب تلاق

 ماسعنالا كلف كنم هتباط امب يذتئج نا ناس رجاتلل لاق امل

 تنا الف كلذب ينثجت مل ناو * هب كتدع و امب رشبا و صاخلا

 * جرخ و هيدي نيب ضرالا نسح رجاتلا لبق كنم نحن الو انم

 رانيد فالآ ةسمخ كلحاو لك ئطعاو * هكيلامم صاوخ نم ءابدا ءالقغ

 21 ب تع للع ينونيعأف مولا ا!له لغملالا مكديبر ام انا مهل لاقو

 لعغت نا ديرت يدذلاام و هل اولاقن * هدي نم ىنوذقناو كملهلا ضرغ

 ميلتا ىلا مكنم ىحا ولكر فاسي نا كيرا مهل لاق# قران افضياوازلا

 ةبيرغلا تاياكحلا باحصا و ءالضفلاو ءابدالاو ءاملعلا ىلع اوصقتست ناو

 *« اهب ينوتأتو كولملا فيس ةصق ىنع يل اوفحنا و ةبيجعلا رابخالاو
 بهنلا نم بملظ امهمو اهنمد يف ةوبغرف لحا لنع اهومتيقل اذاَو

 رسيتملا ةرطع اف © رانيد فلا ركنم بلط ولو ءايا ةبطعاف ةضفلاو

 يناتاو ةصقلا ةىلهد مكنم 9 نمو * اهب ينوتأو يقال اب كج

 زؤعا يلنع نكي ماو هيف ولا معنلا و ةينسلا علخلا ةيطعا يناف اهب

 كنهلا دالب ىلا تنا حر مهنم .دحاول لاق نسح وجاتلا نا مث © نم

 رديعلا دالب ىلا تنا حر رخأالل لاقو * اهميلاقاو اهلامعا و دنسلا و



 نسحرجاتلا ضرغ لوصحالبةعبرالاكيلامملاعوجر ةياكح 0

 اهلامعاو ناسارخ دالب ىلا تنا حر رخال لاقو * اهميلاقا و نيصلاو

 اه راذتا «برينلا دالب ىلا ب تنا. حررخأاللا .لاق و * انفميلاقااو
 حر يسامح ويلان ارغب لاق و * اهفارطا عيمج و اهلامعاو اهميلاقاو

 راتخا رجاتلا نا مث * اهميلاقاو اهلامعاو رصمهو ماشلا دالب ىلا تنا

 ليصعث يف اودهتجاو موملا !ذه يف اورفاس مهل لاق ا!لديعس اموي مهل

 « اوراسو ةوهدوف حاورالا لذب اهيف ناك ولو اونو اهتت الو يتجاح
 ةعبرا ىهنمف * اهب هرما يتلا ةهجلا ىلا بهذ: مهنم دحاو لك و

 رجالا ردص قاضف اوعجرف أيش اودج# ماو اوشتفو رهشا ةعبرا اوباغ سفنا

 نئادملا اوشتف هنا ةوربخا و * فكيلامم. ةعبرالا هيلا عجر امل نسح

 اما و#* هنم ايش اول مل 3 يه ليس بولطم اع ميلاقالا دالبلا و

 ىلا لصو و ماشلا دالب لخاد نا ىلا رئاس هناف 0 كولامهلا

 راهناو راجشا تاذ ةنيما ةبيط ةنيدم اهدجوف * قىشمد ةنيىلم

 *راهفلا و ليللا ىلخ يذلا راهقلا دحاولا هللا يبست: رايطا و رامثاو

 مث * دحا هيج ملف ةديس ةجاح نع لأسي وهو امايا اهيف ماقاف

 باشب وه اذا و اهريغ للا رفاسي و اهنم لحرب نا دارا هنا

 تناو يرجت كلاب ام كولمملا هل لاقف * هلايذا يف رثعتيو يردد
 سلج# موي لك لضاف جييشانه هل لاقف * لصقت نيا ىلاو بو ركم

 ارامسا و ارابخا و تاق ثدحبو تقولا اذه له يف يسرك يلع

 ابيرق اعضرم ىلدجا ئتح يرجا اناو * اهلثم دحا عمسي مل احالم

 هل لاقف © قلخلا ةرثك نم اعضوم يل لصحا م ينا فاخاو هنم

 هباب قلغف كيشم يف ع رسا ىتغلا هل لاقن * كعم ينلخ كولقملا

 ويبغلا هيف ثدح# يلا عضوملا ىلا لصو تح هعم ريسلا ىف هب

 يسرك للع سلاج ويضهو هجولا . يب بص عيشلا كلذ يآرف ل
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 هو"  ميدبو كولملا فيسرمس سماخلا كولوملا لوصح: ةياكح
 ةرشعور انيد ةئامب عيشلا دنع نهلامجلا

 ءاج املف ©« هقيدح ممسيا ئغصو هنم ابيرق سلجت سانلا ثدح#

 ثدحت ام ساثلا عمسو ثيدعلا نم .زيشلا غرف سمغلا يؤزبغب كيقيو
 هيلع ملص و كرلمملا هيلا مدقت كلذ دنعف * هلوح نم اوضغناو هب
 يديس اي كنا كوامملا هل لاقن * ماركالاو ةيستلا ىف هداز و هيلع.درف

 ىلع كلأسا نا فيراو * رميلم كفيدحو رشتحم يلم لجر خيشلا

 ّةصت كدنع له كولمملا هل لاقف * ديرت امع لأسا هل لاقف "يش

 تعمس نمم و ٍعيشلا هل لاقف © لامجلا عيدب و كولملا فيس رمس

 تعمس ام انا كولمملا لاقف * كلذب ىربخا يذلا نمو مالكلا !فه
 هذمل !دصاق : تثجاو :ةديعب .دالب نم انا نكل و *:دحا! نم :كلذ

 قدصتو رعنتو كدخع تذاك نا فكيطعا اهنمد نم تبلط امهمف * ةصقلا

 يحور نا ولو © كسفن نع ةقدص كتالخا :مراكم نم اهلعجت و اهي يلع

 يمشلا هل لاقف * كلذب يرطاخ باطل اهيف كل اهتلذب و 77

 هب ثلحتي ال رمس اذه نكلو © كلرضحت يهو انيع رق و اسفنبط
 هل لاقن * لدحا لكل ةصقلا هله يطعا الو قيرطلا ةعراق نئلع دحا

 * ثدرا امهم ينم بلطاو اهب 78 لخبتال يديس اي هللاب كولمملا

 انا و رافنيد ةثام ينطءاف ةصقلا ةله ديرت تنك ىا زسيشلا هل لاقف

 زمشلا لفع اهنا فرع املف * طورش سمخ# نكلو * اهايا كيطعا

 رانيد ةئام فكيطعا هل لاق و * !ديرش اجرق خرز اهب هل يمس هنا و

 هل لاقف * اهتركذ يتلا طورشلاب اه ذخأ و ةلاعج ةرشع و اهنمث
 يدي لبق و كولمملا ماقن فكتجاح فخرو بهشنلا تاه حر يشلا

 رانيد ةئإم هدي يف لخا و ه«ارورسم احرف هلزنم ىلا .حار و .نيشلا
 ) و ماق جايضلابصا اماف # هعم ناك سيك يف اهيعضوب و ةرشعو

 غ



 ةديس ىلا كولملا فيسرمس فونلمملا نايتا ةياكح ةهورع

 باب نلع اسلاج ا *. جيشلا ىلا اهب ىتاو رهئانرلا ذلخأ و هبايث

 اهذخاف * ةرشع و رانيد ةئاملا ةاطعاف مالسلا هيلع درف ياس زلافف ةراد

 ناكم يف هسلجا و كولمملا لخدا و كاد لخد و ماق و خيشلا هنم

 بتتكا هل لاق و اباتك هل مدق و * اساطرق و املق و ةاود هل مدقو

 * كواملا فيس رمس ةصق نم باتكلا !ذه نم ةبلاط تنا يذلا

 مث»*# اهتباتك نم غ رف .نا ىلا ةصقلا ةذه بتكي كولمملا ساجن

 يدلو اي ملعا خيشلا هل ناق كلذ كعبو » اهحدحصو خيشلا نلع اهأرق

 هلو * قيرطلا ةغراق ىلع ةصقلا هذه لوقت ال كنا طرش لوا نا

 * نايبصلا دنع الو * ءاهنسلاوليبعلا كنعالو * يراوجلاو ءاسنلا ىنع

 نم ةفرعملا لشا و ءارزولاو كولملا و ءارمالا دنع اه رقد امفاو

 هعّدو و عيشلا يفي لبقو طورشلا كوملوملا ل بقف © مهريغو نيرسفملا

 حابملا مالكلا نع تتكسف حابصلا داز رهش كردا و ةدلنع نم جرخو

 ةئامعبسلا دعب نوسمكلاو ةنماثلاةليللا تناكاملف

 ناشااإلا نت" نأ كلمت نا نّينسلا "ثلملا اتي ٌقَعَلَب““كّلاق

 هغدو و طورشلاب ةربخاو ماشلاب يذلا خيشلا باتك نم ةصقلا

 0 ا را ناحل هموي يف رئاشو لن نم
 رمس ةصقل هليصعت ببسب هل لصح يذلا حرغلا ةرثث نمريسلا ىف

 رجاتتلا رشبي هعبات سرا و ةدالب ىلا لص و ىئتح كولملا فيس

 نيحو © ةدوصقماو ةدارم غلب و املاس لو لق ككولمم ناهل لوقي و

 نم قبي مل ريشبلا هيلا لمرات نيس "يلم ولا فرلبأولا ضو

 مث * مايا :ةرشع ريغ نسح رجاتلا نيب و كلملا نيب يذلا داعيملا

 ا-هويظع احرف خرذفف هل لصح امب ةربخا و رجاتلا ةديس .ليلع لخد

 انسان ضخ ور“ ثنا



 و9 2 كولملا فيسزمس كلجلال نع نسر جاتلا نايتا ةياكح

 هلا ريز و كلملا لعج وهل هع امساو لامجلا عيدبو

 يذلا باتكلا :ليس ئطعا و هتولخ ناكم يف كواهملا حاوتسا و

 علخ كلذ :ةديس أر املف © لاوجلا ميدبو كولملا فيس ةضصق هيف

 نم ةرشع هاطعا و * هسب الم نم هيلع ناك ام عيمج كوالمملا نلع

 ةيئبخ ةغلث ىو. لاعبلا نه .ةرشغ.و.:لامدلا نم ,ةرغماو :فايضلا"ليقلاا

 عاط و ةرسفم هطخب اهبتكو ةضقلا لخا رجاتلا نا مث * نيكولهم و

 ثاياكحو رمسب تعج ينا. ديغسلا كلملا اهيا هل لاو * كلملا ىلا

 سحر جاتتلا مالك كّلملاعمس املف ه طق لخااهلثم ممسي مل ةردان ةيملم

 قسضاف نتا لك و لتاع ريما لكر ضخ# ناب هتعاس و هتثو. يف رما

 كنع ةريسلا هله ًارقو نسمنرجاتلانشلجو * .فيبل و رعاشو:بيدال كو

 [تغيمج اوييغت ارصاخ ناك نم لكو كىلملا اهعمس املف * كلهلا

 او رثن و نيرض اح ااوتاك نيزلا اهنسدتسإ كلذك و *« اهوؤنسحتسأ و

 ةدعلخا نسح رجاعلل كىلملا رما رث * رهاؤدلا و ةضفلا و بهذلا هيلع

 © اهعايض و اهعالقب ةريبك ةني لم هاطغا و هسوبلم رخفا نم ةيفس

 نا باتكلا رما مث © هنيمي ىلع هشلجا و هئازز و رباكا نم هلعج و

 راص و * ةصاخلا هنئازخ يف اهولعع# و بهذلاب ةصقلا ةزه اونبتكي

 نومضمو «* اه و رقيف نسحرجاسقلا رضع ةردص قاض املك كلملا

 يف ناوالا و رضعلا فلاس و نامزلا يدق يف ناك هنا هصقلا ةذه

 باص اداوج ايس اكلم ناكو * ناوفص نب يصاع ئمسي كلم رصم
 ه ركاشعغو ضسيدك ىو: هوصنو عالتو ةريثك دالب هل ناكو *راقو و ةبيه

 «رانلاو سمشلانودبعي اعيمجاوناكو ملاص نبسراف ىمسيربز و هل ناكو
 اخيش راض كلملا اذه نا مث © راهقلا ليلجلا رابجلا كىلملا نود

 نينامث و ةثام شاع هنال * مرهلا و قسلا و ربكلا هفعضا لق اريبك



 كلوهل قزري نا لجال سلجهلا ىف رصاع ىلملا ءاكب ةياكح 2009

 ره قاتكلاف يلب نالعو *  ىننا لَو ك3 للوهل' نكي ماو ةنس

 ريرس ىلع مايالا نم اموياسلاج ناك هنا قفتاف « اراهن و اليل رغو

 هتمدخ يف ةلوللا بابرا و نومدقملا و ءارزولاو ءارمالا و * هكلم

 نا 40007 نيام جزتللا للوفد مه لر انس نر لق»”ليلع“ و :نهتداضا» يرجت علو

 لك «سفن يف لوقي و فىلملا ءدسح# نادلو وا نلو هعم و ءارمالا
 فكرتاو توم ١دغ يفو كلو .يلام اناو * هدالواب ناحرف رورسم دحاو

 ءاي رغلا اه كخأت و * ىلاوما و ينئازخ و يعايض و نيتخإو يكلم

 كلجلا نا مث * اهندلا ىف ركذ ٍتلىقبي ال و طق لحا ينركذي ام و

 راكذالا و نازحالا دراوت ةردقك نمو » ركفلا رد؛ يف قرغتسا رداع

 يكبي ضرالا ىلع سلجو هتخت قوف نم لزن و نكب هبلق ىلع

 ةلودلا رباكا نم نورضاحلا ةعامجلا و ريزولا َ اًقلخرعإ عرضتيا

 مكازانم نلا اوبشفا رهل اولاقو © سانلا ىلع اوحاص يلد نهسنيت مف

 رهغ قي ماو اوفرصناف » هيف وه امه كلملا قيفي ئتح اوحب رتساو
 هيايقي «نيبا ندرالا نيزولا لبق :ىلملا: قاثا. املف ©: ريؤولا: وأ كلملا

 كاداع مب ينربخاف * هاكبلا اذه ببس ام نامزلا كلم اي هل لاقو

 ينفرعو * ةلودلا بابرا و ءارمالا نموا عالقلا باح”ا و كولملا نم

 نم اه ظاوز نخأنبوا هيلع انك نوكنا نيتح كلملا اهيا: هكفلاخي. نمي

 لبق ريزولا نا مث » هسأر عفر ملو فىليلا راتب ملف * هيبنج نيب

 ك دلو لغم انا نامزلا كلم اي هل لاق و ايناث هيدي نيب ضرالا

 فكعزج و كمه و كمغ بيس فرعارل انافينتيبو دقو. * .كدبغ و

 * كيدي نيب يماسقم موقي و يريغ فرعي ىمف هيف تنا ام و

 عفريب ماو هاف متفي' مل و راعتيرلف نزدعلاو ءاكبلا !اذه ببسب ينربخاف

 هوأتيا م لئاز حاونب حونيو لاع توصب توصبدو يكبي لازامو *. هسأر



3 
 اما

9 

 ه؟“ هلدربخو رصاع كلملا نم ملاص نب سرافريز واارامختسا ةياكح
 داواد ني ناميلس دنع رغسلل ريزولا زوجتو

 يل لقت مل نا ريزولا هل لاق كلذ دعب مث * هل رباص ريزولاو

 تنا و يتعاس قم كيدب نمل نخب تلتتالا و 2 بيس ام

 رسم و هسأر عفر .اوصاع كيلا نإ مث * امومهم .كارا ال و رظنت

 اال: سبح يل ب يي ردح مصاسنلا ريزولا اهيا اي لاق و هعومد

 ىلملا اهيا يل لف ريزولا هل لاقف © ينيفكي نازحالا نم ىبلق يف

 فكرداو يدلي لئلع جردفلا لل ل عج هللا لعل ذاكيبلا انه بييدلل ام

 ةئامعبسلا للعب نوسمخلاو ةعساتلا ةليللاتناكاملف

 لق رصاع كلملل .لاق امل ريزولا ناديعسلا ىلملا اهيا ىنغلب .تلاق

 * يدي ىلع جرفلا كل لعج# هللا لعل ءاكبلا اذه بيس ام ىل

 لدتيخ .نيلع الو لايف قلعوهيام':يئاكب نا ريزو.اي١كليلا/ ذل لاق

 ةئام وحن يرمع راص واريبك الجر تيقب انا نكلو * يش ىلع الو

 الو يكلمو يمخت ءابرغلا اذخ أيو يمسا عطقنيو .يمسر يمني

 ةئامب كنم ريكا انا نامزلا كلم اي ريزولا لاقن +ادبا لدحا ينركذي

 فيكو مغ و مه يف اراهنو اليل لزا لو * طق للوب تقزرال و ةنس

 ةيدهب هيلا هجوتا نا ىغبنيف * 'يش لك ىلع ارداق اميظع اير: اعلق

 نا .مث * للوب انم دحا و لك قزري هلعل هبر لأسي نا ئف ةدصقاو

 ناميلس سلا اهب هجوتو ةرخ اف ةيده فخا و رغسلل زهج' ريزولا

 ىنم ناكام اماو #* ري زولارما نم ناك امالذه * مالسلا امهيلع دواد سس



 هلايهرب ىب فص لامقتسا,نامهلس كلم دنعوبزولا لوصو ةياكح 65

 نحوا ىلاعت و هناحب# هللا ناف مالسلا امهيلع دواد نب ناميلس رما

 ايادنهلاب ريبكلا ةزيزو كيلا ياسو نا ناميلس اي لاقو هيلا

 ايخرإل نب فضأ كريزو هيلا لشسر اق !ذكو ا١ذك يهو فحتلاو

 نهب رضح اذاك « كتاماق الآ مضاوم يف دازلاو مارك الاب هل ابقتس إل

 [نك كتجاخ ناو |قكو !ذك بلطي كلسرا كىلملا نا ه4 لقف كيدي

 نكن ةريزو ناهياس رما لقنيحف نامي الا هيلع شرعا 2 * |ذكو

 رخاقلا دازلاو م اركال اب مره اقلل هتيشاح نم ةعامج هعم ذخأي نا

 لا مزاوللا عيمج 6+ نا لعب فيعأ جرف * تاماق الا عضاوم يق

 هلبقتس اف رصم كلم ريزو سراف ىلا لصو تح راسو #* مهئاقل

 مهيلا مدقي راص و * ادئاز اماركا هعم نم ورش همركاو هيلع ملص و

 الهسو الشا مهل ناقو * تاماقالا عضاوم يف ثاف ولعلا و دازلا

 سفن اوبيطو م ءاضقب اهرشب اف نيم داقلا فويضل اب امحرم و

 729719508 يح راعواولا .ناقق كارولنع -
 انضازغ اب و انب رك ربذعا نم و ايخرب نبا فصال لاق هنا. رث * كلذب

 يذلا وه مالسلا اههيلع دواد نبا ناميلس نا ضأ هل: ناك عي ؤيم اي

 هل لاق ناميلس انديس ربخا نمو سراف رديزولا لاقن * اذهب ان ربخا

 قيزولا هل'لاقن * نيعمجا قلغلا هلاو ضرالاو تاومسلا ٌبر هربخا

 هلو لينال زحف لقو ايخرب نب فصأ هل لاقف * كفو هلا لإ |!له ام سراف

 هل لاقن * اهل لجسن و سمشلا كبعن نعن رصم كلم ريزو سراف 59

 ةقولخملا بكاوكلا ةلمج نم بكوك سمغلا نا سراف ريزو اي فصأ

 اني .ارهظت ضمشلا نالابر نوكت نا اشاح و * ىلاعتو هنادبس هلل

 ما ينم يش لك ىلع ؤه و بيغي ال رضاح انبرو انايحا بيغتاو

 كام تخت برتو أبس ضرا نلا اولصو تح اليلق او رفاه 5



 تا سنت ا ندوجمهوج

 ه59  هلاح نم ناميلس رايخاو ناميلسل سياف ريؤولا ةاقالِم .ةراكح

 مالسلا امهيلع دواد نب ناميلس رم ان # مالسلا اههيلع دواد "7 ناميلس

 مسهتقي ربط يف اوفطصي نا امه ريغ و نجلا و سنالا نم هدؤنج

 « اعيمج ةدوهقلاو ةرومنلاو ةليفالاو رحملا شوحو تفقوف افوغص

 « ااه دح و .هعاوثا .تزاحتا سنج لك و نيغص قيرطلا ىف :اوفطصا و

 ةلقئاه ةروص قلع ءافخ ريغ نم ىويعلل رهظ مهنم لك ناجلا كلذكو

 ىلع 'اهتدنجا .ترقفن رويطلا و نيفص اعيمج اوفقوف * لاوحالا ةنلتخم

 وئاسب و تاغللا رئاسب اهضعب يغانترويطلا ثراص و * رهلظتل قئالغلا

 « يشملا ىلع اور مج راو رهو باع رسدئازسم:ل غلا لساؤبامادط يالا

 اياعر رهناف مهنم اوفاخت ال و اوشماو 2 اولخدا فصأ رهل لاقن

 كيحخ35 يفض قا 0 * لدا رونم نق ركرخي ام و دواد نب ناميلس

 ريزو ةعامج نيام خرق و # يك جاخلا ةءارو .لخدق مهنهب

 ةنيدملا ىلا اول و ئتح نيرئاس اولازي مل و* نوتئاخ رهو ردم كلم
 مهل اورضحاو مازكالا ةياغ ره ومركأو ةفايضلا راد يف ره زلزناف

 ناميلس يدي نيب رهو وضحا مث مايا ةفلث ةدم ةرخافلا تافايضلا

 نمب ضرالا اولبقي نا اودارا هيلع اولخد اهلف * مالسلا هيلع هللا يبن

 نسب نا ىنغبمي ال لاقو دؤاد نبا ناميلس كلذ نم رهعنمف * هيدي

 * امه ريغو .تاومسلاو ضرالا ئلاخ لج وزع هلل الاضرالا .يلع نامتنا

 مكنم دحا فتقي ال نكل و فقلف فقغي نا مكنم دارا : :شضفابو

 نفتوو همادخ ضعب و سراف ريز ولا سلج و # اولفتماف يتهذخ يف
 ةطمس الا مهلاودم سولجلا مهب رقتسا املف * رغاص ألا ضعب هتمدخ ينف

 ناميلس نا مث * اوفتكا ئتح ماعطلا نم نوغمجا قلخلاو ملاعلا لاف
 هو :

 ايش فخت إو راكت هل لاقو * ئضقتا :هتجاح ركذي ىارصم ريزو را
3 

 اهب كربذا اناؤ « ةجاح .ءاضقل الا تثج ام كناف هبيسب تعج 'امم



 مالساو هلادبركلملا لاب ريز ولل ناميلسرابخا ةياكح 220

 هعم نمو ريز ولا

 نقو * مصاع همسا فىلسرا يذلا رصم كلم ناو انفك و اذك يو

 غنا الور ذ للوب يلاعت هللا ةنرينماو |فيعض امرش اريبك اهوش راص

 سلج هنا هل قفا. نئتح © اراهنو اليل ركفلاو رهلاو مغلا يف راصف

 ءارزولا و ءارمالا هيلع لخد و مايالا نم اموي هتكلمم يسرك ىلع

 ةثلث هل رهضعبو نادلو هل رهضعب و دلو هل رهضعب ىأرف  هتلودربالا و

 ركذتف #23 هم دخلا ىف نوفقدو زي دالوا مهعم و نولخدي مشو دالوا

 لضو * ينوم لعب يتكلمم لخأي نم رت اي هنرح طرق نم لاقو هسفن يف

 ركفلا رحب يف قرغف » نكا مل ينك انا ريصاو بيرغ لجر الااهذخأي

 نئطغف عوم دلاب ةانيع تضاف ىتح اني زح اركفتم لزي ماو !له ببسي

 نا رب ةيورشسر قرنا بيرم ماق 2ع اديدغ ءاكب ىكبر ليدنمل ايدعجو
 سلاج وش و ىلاعت هللا الا هبلقيفام يلجيد يل و سجال و يكبي ضرالا ىلع

 حابسمسملا مالعلا نع تتكسف: جابصلا دازرهش كرداو ضرالا ىلع

 ةثامعبسلا دعب نيتسلل ةيفوملا ةليللا تناكاملف

 مالسلا امهيلع دواد نب ناميلس هللا يبن ناديعسلا كلملااهيا ينغلب تلاق

 امو ءاكبلاو نزلا نم كلملل لصح امب اسراف ريزولا ربخا امل

 ىلعب لاق * ةرخا ىلا هلوا نم سراف ةريزو نيب و هنيب لصح

 لاقن * يحك ريزو اي لل هتلق يذلا اذه له سراف ريزولل كلذ

 هللا يبن ب ىنكلو * قدصو قح هتلق يذلا نا هللا ىبن أي سراف ري زولا

 دحا اندنع نكي مىل ةيضقلا ةذه يف كلملاو انا ىنيتستا صدك امل

 * اهلكر ومالا هلم لكربجا نيمف نيانلاورم للجا انربخب رعشب ملي .طق

 *رودصلا ىفخأ امو نوع الا ةنئاخ ملعب ي للا يئبر ينربخا هل لاق

 اي كنس >"اعصبللا ديس ضف يي يت .: ةنانسش داب



 ؟ 1٠١ هلنعنم هعوجرو ريزوللو ككلملل نينباب ناميلص راب ئاكح
 ىلع ريظع ربرك بيرالا اذه ام هللا يبن اب سرا ريزولا لاق" لثنيسن
 هللا يبذ. لاق رث * هعم نم و وف س نهرا ويزين « ريدق "يش لك

 لاق اي ادذهلاو فلولا نم !قكاو نفك لوط نا ريز وال ناميملس

 أ عيمجلا كيش تليق لق .نايميملس هل ناعن ضازكرإلا

 ةلزن يذلا . ناكملا ىف كعم نمو تنا حزرساف كلاهتبشو

 نئلاعت هللا ءاش نأ كغ يف و * رفسلا بعت د لوز لتح هيف
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 ضرالا بز ىلانعت هللا ةيشمب نوكي ام مقا لع كتجاح ئضقت

 قياار باهاف امزاقنيزولا ' نا: ارث © نيعنوملا للا قلاخب زب ءانيمشبلاو

 ناك اذاف * نيتكاس ادعقا و ةينالغلا ةرجشلا قرف اعملطاف ةايا و تنا

 1 5 5 ري ىلا 35 ةلئاقلا 05 دريم "قو يصعب

 يفعل تاشتلاب امههايمراف امه امتيأر تطول نيكد

 *ىل نك امهل ايذا ةهج نمو دحاو ربشرلق امهسور ةهج نم ايمرا من

 انلييحش امان ةةاويكيعنيواو ز اهتامعطاو اهخبط انقتاو اهاذبط اف امهموحل ئقبتف

 نانميلتف ' نا مث * روكذ دالواب ئلاعت هللا نذاب نالمحت امهناف ةليللا كلت

 « رهاوجلاب نالم ىآانقاهيف+ةجقب و اعيضأ#و امقاخلارصخلا مالسلا هيلع

 ايطعاف لاجرلا غلبم اغلب و امك ادلو ربك اذا سراف ريزو اي لاق و

 هللا مسب ريزولل ا كب نيئابقلا نيذه نم ءابت امهنم كدحاو 3

 هللا ةكرب ىلع رفات. نا الا كل يقب ام و كتجاح ىلاعت هللا ىضق

 امئاد هنيع و كموزت رظتني اراهنو اليل كلملا ناف * نلاعت

 نا يلع هللا يبنل مدقت اسراق ريزولا نا مث * قيرطلا ظحالت

 تا



 امهل نينزلولاب ناميملس ةراشبب هلةابذاو كليملا دنعريزولا لوصو ةياكلح

 نا فعب هدنع نم ج رخ و هعدو و مالسلا امهيلع دراد ني

 دج و هتجاح ماضتب نا>رف وش و هموي ةيقب رفاس و هيبدي لبق

 بيبو لنجو لتحت ارفاستنم لزوار _ © اراصن و :اليل فصلا قف
 عمس املف * كلذ امصاع كليلا ملعيل همادخ ضعب لعراف رصم

 هصاوخ و وش |ديدش احرف حرف هتجاح ءاضق و همولقب مسامع كلملا

 * سراف ريزولا ةمالسب اصوصخ و ةدونج عيمجو هتكلمم بارا و

 ضرالا لبق و ريزولا لجرت ريزوسلا و وه كلملا ىقالت انملف
 قفازف و هرج وللا منا هلع ايناس ءالوعبا نكلملا نعي هدفت نيب

 نعراف :نيزولل :لاقو مساع كلملا راساف * مالسالا و ناميالا هيلع

 نامزلا نم ةعمج اضيا حرتسا و ةليللا هذه حرتسا و .كتبب حر

 "يغب .كربخلا "تح .يرنع لاعت كلذ كعب و ماسمعلا لخدا و

 هناملغ و هتيشاح و وه فرصناو ضرالا ريزولا لبقف © هيف ربدتن

 هجوت كلذ ىعب مث * مايا ةيناسمث حارتسا و ةراد ىلا همادخ و

 لواط لب ,نامنيلنم . نيج و هنيب ناك اص ميم هثلح !و..كلملا ؟ىلا

 * يعم لاعت و كدحو مق كلملل لاق هنا مث * مالسلا امهيلع

 ةرجشلا قوف اعلطاو نيباشن و نيسوت اذخاو ريزولا و وه ماقف

 برق ىلا الازي لو * ةلئاقلا تقو ىضم نا ىلا نيتكاس ادعت و

 * ةرديشلا كلت لفسا نم اجرخ نينابعث ايأرف ارظنو الزن رث رصعلا

 قاواب امهأر نيح هابجعا امهنال !امهبحا و كلملا امهرسطنف
 بهذلاب ناقوظطم ىينابعفلا نينه نانريز واي لاقو * بهزذلا

 6 ابدااع ايهكسمه انج بيجع ”ىش اذه نا هللا و

 امهتعفنمل هللا امهتلخ ناذه ريزولا لاقف * امهيلع جرفتن و

 ناسنثالا ىمرف * ةباغنب ادحإو انا يمرإو ةباشنب ادحاو تنا مراف

 3 5: كسه هديه 60 ف هنن



 نم امهمعل ئبطوامهلتقو نيناعفللريز ولاو كلملا ليص ةياكح

 امهلمحو هنمريز ولاو كلملا.ةجوز لكاو

 نم و اربش امهسر ةهج نم اعطت و امه التتف باشنلاب (مهيلع

 ىلملا تيب ىلا يتابلاب ابهذ رث * هايمرو اربش اسمه انذا ةهج
 معللا فه عبطا هل الاق و * رحلللا كلذ هايطعا و خابطلا املطو

 انمهتاهو نيتيدبز يف. هفرغا و ريزابالا و ةيلقتلاب ابسبلم [كيبط

 'ىطبت الو .ةينالفلا ةعاسلا و ينالفلا تقولا ىف انه لاعت و

 جانت وسب هنههلا مالكلا نع تتكسف مابصلا داز رهش فكردا و

 ةئامعبسلا لعب نوتسلاو ةيداحلا ةليللا تناك املف

 ايطغا امل ريزولاو ىلملا نا فيعسلا ىلملا اهيا ينغلب تلاق

 الخاي ”نبعخاو للا خابطلا فذخا ”يطبت الو انه اتمهتاه.و

 ا ا نخل'و 27 نيتللبإ ىف هنرغ رث * ةميظع ةيلقتب نئيبط .قثا و هدبط ؛.طملا

 ريزولا 5 ةيدبز كليك فحاف * ريزولاو كلملا ىبلي نمد امضهرضحاو

 ةدارابف * امنيعم ةليالا كلت ات ابو امهيتجوؤل امش امعطا و ةيدبز

 * ٌةليللا كلت يف اتلمح هتيشمو هثردق و ئلاعت و هناحب» هللا

 وضطاخلا شرشتم وهو رهشا ةفلث ىلذ لعب كلملا ثكمف

 زق .* ريسس ريغ ما: محن رمالا انه لم :يوق اف .هتلتإ يقال
 يف للولا كوب_ةغتف مايالا نم اموي ةسيلاج تناك هتجوز نا

 |لحار تبلط و اهنول ويغت و تعجوتف # لماح اهنا تملعف اهنطب

 كيلملا ىلا بهدا هل تلاقو مهريكأ رش و اهدسنع نيذلا مادخلا نم

 انت نيس نا فرشبا نامزلا نياق اي هل لقو + نوكي عيصسخوم يا يف

 مداسلا جرخف #* انهنطب يف ىرحت لق للولاو اهلمح رهظ



 امهيتجوز لمحارب زولاوكلمملا مداخن ارابخا ةياكح ورع

 رشو هدخ ىلع هديو هذحو كلملا ىأرف ناحرف وه و اعيرس
 ةربخاو هيدي نيب ضرالا لبقو مداخلا هيلع لبقاف * كلذ يف ركفتم

 نمو هيمنق نلع امئاق ضهن مداغلا مالك عمس املف © هتجوز لمح

 لطعا و هيلع ناك ام عادل و هسأر و مداخلا دي لبق هحرف ةدغ

 20 بح ناك لم هسلعيع, يه اؤضاح ناك ىنمل لاق وم * هايا

 لاغبلا بو ليخلا و تيقاويلا و رهاوجلا و لاومالا نم ةوطعاف هيلع

 كلذ يف لخد ريزولا نا مث +. .نئصعب الو 'فعي إل ايه -نيتاسبلا! ذو

 تنك ةعاسلا ةذه يف انا. نامزلا كلم اي لاق و لا تقولا

 * لمعلا ناش يفركفتم رطاخلا لوغشم انا و يدحتو تيبلا ىف !دعاق

 اذاو ال ما لبحت نوتاخ ناو قح وه له ىرت اي ىسفن ىف لوقاو

 او لماح :نوتاخ يتجوز ناب ينرشب و ىلع لخد مداخلاب

 عيمج تعلخ يتحرف نمق # اهنول ريغت و اهنطب يف كرخت لق للولا
 فلا ه«ةيطعإ و هأيا مدافغلا تيطعا و شامقلا نم ىلع نقم

 نا ريزو اي لاق اوصاع ىلملا نا مآ 7 مادخلا ريبك هتلعج و رانيد

 تاملظلا نم امج رخا لقو هلضف و همركب 0 *.ردوتلا ىنيدلاب و

 لعفا ريزولا هل لاقت *رهحرتا و سانلا ىلع جرفا نا ديراو *ر وتلا ىلا

 ناك نم لك جرخاو تقولا اذه يف لزنا ريزو اي لاقف بيرت ام

 حقو . ىم لكو * نويد رهيلع 07 مئارجلا باحصا نم سبحلا ىف

 ساسنتلا نع مفرت و * هقحتسي امب هيزاجن كلذ لغب بنذ هنم

 لوح ا _عطم ةنيدملا هذه رثاد يف بصنا.و تاونس ثلث جارخلا

 رودقلا عاونا عيمج هيلع اوقلعي نا نيخابطلا رمأ او * ناطيدلا

 *راهتلا و ليللاب ب اوميدي و ماعطلا عاونا رئاس اويخبطي ناو



 8  هيامهحرفو ريز ولاو كلملا تيب ىف نبالا للود ةياكح
 ةبيرقلاو ةديعبلا دالبلا نم اهلوح م و ةنيدملا «له يف ناك نم ليو

 ارحرفي نا ره رمأا و + مهتويب ىلا .نولمح و نوب رشي و نولكأي
 * اراهنالو اليل قتيل اوح اولفقي الو مايا ةعبس ةنيدملا اونيزيو

 * صاع كلملا هب ةرما ام لعف و هتعاس و هتتو نم ريزولا جرخف

 نما اوسبل و ةنيزلا نسحا جاربالا و ةعلقلا و ةنيدملا اونيزف
 يف لصح نا ىلا حارشناو بعلو برش و لكا يف سانلا زاص و * سوبلم

 مدا كلملا رماف * اهمايا ءاضقنا دعب كلملا ةجوزل قلطلا يلايللا نم ةلهل

 ءابدالا و ةيكلفلا و ءاملعلا نم ةنيدملا ىف نم لك رنضح# ناب

 اورضعحف * مالتالا تاحص او ءالضفلا و نيمجنملا و ءاسورلا و

 ,ريمجنملا ةراشا هذه و ةقاطلا ىف ةزرخلا يمر يف نورظتغي اودعق و

 تعض و ةكلملا نا مث * نيرظتنم رهعيمج اوسلجن * ةمشتحملا و

 همجعن و هباسح يفاو لخاف # ه«مامت ةليل رمقلا ةقلف لغم امالغ

 اورشب و* ضرالا اولبق و لاوسلاب لكلا ماقو خيراوتلا اوخراو ةدلوه و
 9 7 د ةكرعلا لبليعس وه و كرايم دواوملا اذه ناب كلملا

 اولوق رمل لاق * كلملل ةركذن فان ”ىش هيلع يرج# ةرمع لوا

 ير دولوملا اذه كلم اي هل اولاقن * ادبا فوخ مسكيلع واف

 حقي و ردا ىف قرغي و ةبرغلا ىف رفاسي و ضرالا ةكه نم

 3 * ةريثك لئادش هماردق 'يج# و قيضلا و رسالا و ةدشلا ىف

 يف ةرمدع ةيقب شيعي و ءدوصقم خابد و كلذ دعب اهنم ضلغتب

 ضرالا ىف فرصتي و دالبلا و دابعلا ىلع مكحب و شيع بيطا

 نديمجنملا مدلك ىلملا عمس املف * داسحلا و يداعالا مغر ىلع

 نم دبعلا ىلع ىلاعت هللا هبتك يش لك و ىمغم رمالا مهل .لاق

 كلذ ىلا مودلا نم هيلع يرج# نادبال و # هيف وتسي رشلازرقغلا



 كعاس#نبال ريزولاو ىولملافيسفنبال كليلاةيمستةياكخ 0-8

 لي نذع و اعلخ مهيلع علخ و مهلوق للا تفتلي امل فلا

 اف ريزولاب اذا و * مهلك اونرصنا و سانلا نم ارضاح ناك نم

 هل لالا هدفي نين" نفزالا بقوا ناكر ف-و نككملا 'للع؛ لحق

 لغم, تقولا اذه يف ادولوم ثدىلو يتجوز ناف ةراشبلا كلم اي

 ءاوس نايبرتيل انه هتاه مر ردزو اي كلملا هل لاقن * رمقلا ةقلف

 ءاوس اسمضدالوا نايبرذ يتحوز دنع 35-1 ل عجاو يرصق يف

 تايادلل امهوملس و دولوملا و هتجوز ردزولا رضحاف «امهضعب عم
 يدي نيب امه و رضحا مايا ةعبس امهيلع 'ىضم املف « عضارملا و

 كلملا مسهل لاقف امهيمست "يش يا هل اولاق و * رصاع كلملا

 كلملا ناقف * هوبا الا للولا ىمسي ام اولاقف * متنا امهومس

 * |دعاس ريز ولا نبا اومس و يدج مدسأب كولملا فيس يدلو د

 امهيلع اوقفغا هل لاق و عضارملا رو تايادلا نلع ىلملا علخ مث

 ىنائلا امهتيبرث ىف نلهتجا عضارملا نا م # ةيبرق نسحا امهوبرو

 ىف ةيقفلل اللزملا 0 # نينس سمد 0 دحاو لك روع راص

 امهم لحاو: لك رمع راص نا ىلا ةباتكلا و نأرقلا امهملعف بتكملا

 يمر و ليخلا بوكر امه وهلعي ئتح نيملعملل كلملا , 1 رو

 لكر مع رانا ىلا ةيسو رغلا ماعو ركالا ب بعلو رع حلاو باشنلا

 ملف نوسنغلا 3 نيرشام اراصف ِس ةنسرشع ةسياه نت ووويش لحاو

 لتاقي امهنم دفحاو لكراص و * ةيسو رغلا ىف مهلوانلكفو كحا قبي

 مصاع ىلملا:راص امهدش راغلب املف # ةدحو مهب موقي و فلا ين

 امه رمع راص املف * ليدشقلا حرفلا امهب ح رفي امه رظني اًماك

 ريزو اي هل لاق و ةولخ يف سراف هربزو 'كلملا بلط ةنس نيرشع
 هل لاقف * هيف كريشتسا نكل و هلعفا نا ديرارما يلابب رطخ نق



 ض1 ااا آآ 5  -ك

 ؟.+ هناكمباريزودعاسلر بز ولا لعجواكلم كولملا فيس كلملا ل عج ةياكح

 رصاع ىلملا لاقن * ىرابم كيأر ناف هلعفاف كلابب رطخ امهم ريزولا
 * ىنسلا ىف تنعظ ينال امرش اك: اريبك الجر ترص انا ريزو اي

 ىكلم يطعا و ىلاعت هللا فب ال ةيواز يف ىعقا نا ديزا و
 ةيسورفلا لعاك اسيلم اباشراص هناف * كولملا فيس يدلول يتنطلس و

 اذه يف ريزولا اهيا لوقت امف*ةسايرلا و ةمشعلاو بدالا و لقعلا و

 « ديعس كرابم يأر وه و هتيأر يذلا يأرلا معن ربزولا لاقن ب ٍيَأرلا
 ١

 لنعاس يذلو نوكي و كاتم لعفا رخآآلا اناف اذه تنا تاعف اًذاف

 « اههضعب عم نانثالا ريصيو يآرو ةفزعهاو ف قيلخو باش هنال هل اريزو

 لولع اهلولبت لب امه رما يف نوأهتن الو امهنأش ربدن ندنو

 اهلسراو بتكلا بتكا ةربزو )ل صاع فكلملا لاق مث * ريقتسملا قيرطلا

 يتلا عالقلا و نوصعلا و دالببلا و ىهلاتالا عيمج ىلا ةاعسلا عم
 ميرغاح ينالفلا رهشلا ىف اونوكي نا اهرباكا رمأ او *: انيديا تعت

 قكااو هتعاس و ه«ةقو نم سراف ريزولا جرخن دع لييفلا نارديم ين

 مصامع كلملا را تدع ناك نم و عئالقلا باع*| و يرامعلا عيمج ىلا

 يف نم لك رضح# نا رعاو 27 يتنالغلا رهشلا ىف مه ءيمج او رضح# نإ

 بلاغ يضم دعب امصاغ كلهلا نا مث * نادو صاق نم ةسنيدملا

 ناو ناديملا طدسو يف بابقلا اوبرضب نا نيم .ارغلا رما ةىولا كلت

 دعقي ال يزلا ريبكلا تختلا .اوبصني ناو ةنيزلا رخفاب اه ونيزي

 هب مضرما ام عيمج لاحلا ىف اولعفف * .داينعألا ىف الا كليلا .ةيلع

 * كلملا جرخ و ءارمالاو باجحلا و باررتلا تجرخ و تختلا اوبصف و

 زربف * ناديملا ىلا اهزربا هللا مس سانلا ىف يداني نارماو

 ناذيملا كلذ ىلا عايشلا و ميلاتءالا باحصا و ءارزرلا و ءارمالا
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 نا ىلا ففقو نم. ىسهنم و لعق :نم مسهنمف * رهبتارم. يف. .ىهلك
 ار ىلا نانا يارا ار نيورأ/ نا: كلل :زما“و.* رهعيمج سانلا تعمتجا

 اوداني نا باجحلا كلملا رما مث * كلملل اوعدو اوبرش.و اولكا و
 هبهذي ال ةادانملا ىف اولاق و اودانن باهذلا مدعب سانلا ىف

 كلبلا لاقف * روتسلا اوعفر رث © ككملا مالك عمسي ئتح دحا ركتم
 مع سانلا كعقف * يمالك عمسي نئتح ثكميلف يدينا نم

 قلع: كليلا ماق مث * نيفئاخ اوناك نا ل عب  سوفنلا نينئوطم

 ءارمالا اهيا مهل لاقو * هماقم نم دحا موقي ال نا مقلع هيمرق

 لطا رادنمي قفاو ا رك ريعس: و مكر يبك اةلودلا- بابزا و :ءاوزولا:و

 يئابأ نع ةثارو يل ةكلمملا هذه نا نوملعت له سانلا عيمج
 انا مهل لاقف * كلذ ملعت انك ىلملا اهيا رعن هل اولاق يدادجا و

 ناميالا قلاعت هللا انتزر و رمقلا و سمشلا دبعن انلك انك متنا. و

 ىلا ىلاعت و هناحبس هللا اناده و "راو ىلا تاملظلا نم هتك

 ازجاع امره اخيش اريبك الجر ثرص نئآلا ينا اوملعا و * مالسالا نيد

 نم ةزرفغتسا.و اهيف ىلاعت هللا دبعإ ةيواز يف سلجا نا ديراو

 هنا نوفرعت و * ركاح كولملا فيس يدلو اذه و * ةيضاملا بونذزلا

 ةذه يف ديراف * لداع لضاف لتاع رومالاب ريبخ ميصف عيلم باغ

 اناطلس:ةسلجا و * ينعابدوع ركيلع كلم هلعجاو يتكلمم هيطعا نا ةعاسلا

 كولملافيس ينبا و ةيواز يف ىلاعت هللا ةدابعل انا ئلختا و يناكم يف

 اوماقف ' ركعمجاب مك يبلع يش ياف * ركنيب ركحبو كىلملا ىلوتي

 اولاق و .* ةعاطلا و عملا اوباجا و هيدي نيب. ضرالا اولبقو رههلك

 هانعطال كديبع نم ادبع انيلع تمتا ولانيماح و انكلم اي

 فكولملا فيس كدلوب فيلف كرما اناثتما و كلرق انعمسو
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 و03 هناكمب اريزو كغاسلريزولا لعجو اكلم كولَملا فيسلكلملا للعج ةياكح

 ميجام كمل ماقن د سارلا و وتسيعألا ىلع ةانيضرو ءانبلوت كقف

 تختلا ئلغ. ةدلو سنلجا و هرقرس قوق نم ٍلزن و ناوتتنفض' نبا
 هللو سأر قزف هعضو و هسفن سأز قوف نم جانتلا عفر * ريبكلا
 يسرك قلع رصاغ. ىلملا سلج: و * ىكلملا ةفطتمي هطسو كش و

 عيمجو ةلونلا رباكا و ءارزولاو ءارمالا ماقف * ةنلوو كرنب «ةكلمق

 رمهضتعللا لولؤطي اقم اواو و« هيلي نمي. نعرالا: وخلع زو لباعل
 هل اوُعدو نامالاب اودان ؤ * ريغلا نم هب ىلزاوه و كلملاب قيقح وق

 نسور للغ ةظفلا و بهذلا كرلملا فيس رثن و * لابقالا و رضتلاب
 مالكلا نع تقكسف :حادبصلا  داز رهش كردا و نيعمجا نساتستلا

 مانس تميس سلا بحل يمس ببلد خج سسنسسبيج بسناب سس سس ميسا هلا

 ةئامعبسلا لعب نوتسلاو ةيناثلا ةليللا تناك املف

 نلجا اننمل امصاع ككملا نا فيخسلا كلملا اسهيا ينعلب كنآق

 * لابقالا و وضنلاب سانلا لماك هلاعدو تختلا ىلع كولملا فيس كلو

 علخلا علخ و + نيعمجا سانلا سور ىلغ ةضفلا و بهشذلا رفف

 ضرالا لبق و سراف ريزولا ماق ةظحل لعب مث * ىطعاو بهوو

 يترازو و ريزو يثا .نوفرعت..لتش :ةلوللا بايرا اي“ ءارما اي لاق و

 نالا وهو * نا اوغص ريا تاغ .ىلازلا لوغو نا لبت نم ةمينق

 فرغ عفان. هم اول «دلو ىلو و كلملا .نم هسفق  غلخ نق
 !نعاس يذلو يلواو يفت ملخا نألاو لاقف دج نع ابا .كتزازو

 عاصيال اولاقن مكعمجاب نؤلوقت "يغ ياف نيبخ نطف لقاع هناف * اذه

 ناحلصي :امنهناخ-# قعاس ىدلو الا “كوباملا فيش: كساخلل اريزو

 ةرازولا ةمامع:ملق و شاف ريزؤلا ماق كلذ لستعف * اههضعبل
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 رهملاو فيسللدعاسذخاو ةجقملاو متاخلل ه لخاو ف يسلاو

 © اضيا هما لق ةرازولا ةاود طح وه دعاس ةللو سأر قوف اهعضوو

 ماق كلذ ىنعف * ةرازولا ىستكي هنا وارمالا و باجحلا تناق و

 ةيبسلا ملخلا اعلخ و نئازغلا استف و سراف سيزولاو مصاع كلبلا

 « نيعمجا سانلا و .ةلودلا رباكاو ءارزولا و ءارمالا و كولملا ىلع

 ريسارملا ا ةديدجلا ريغانملا مهل تكا ماعنالا و ةقفنلا ايطعا و

 * سراف رسدزولا نب فعاس ريدزولا ةمالعو كولملا فيس ةمالعب

 ةدالب لا رفاس ,

 ادعاس و كولملا فيس :للو ذفخا امصاع كلملا نا مث * هناكم و

 رادنؤاخلا اورضحا و رصقلا اوعلطو ةنيدملا اولخد مث * ريزولا دلو

 صاع كلملا لاق و * رهملاو ةجقبلاو فيسلاو متاخلا راضحاب ةورماو

 روع دحاو لك اولاعت يدالوا اي

 رتاخلا و ةجقبلا لخاف كولملا فيس هديدم نم لواف * ةذخأي و

 ا. ىيكلوللا قلي وابو رمملا رب ءنقنسلا لحاف: :كييطاس له و

 مل و اهستغي ل ةيقبلا كولملا فيس لخا املف * امهلزانم نلا

 لبيللاب هيلع ماني ينلا كثغتلا قوف اهامر ىللب ا هيفام رظنب

 ايف ةيدهلا هذه نم راتخ#

 مث * امهضعب عم اماني نا امهتداع نم ناكو * ةريزو دعاسو وش

 امهشارف نئلع امهضعب عمم نانثالا بقرو موخلا شارف امهل اوشرف مهنا

 هبتنا مث * ليللا فصن ىلا ارمتسا و © امهيلع ”يضن حرومشلا, و

 هسفن يف لاقف * هسأر لدع ةجقبلا ىأرف همون نم كولملا فيس

 نم كلملا انل اهادشا ىتلا ةجقبلا هزه يف ”ىش يا ىبرت اي

 كرت و ختلا قوف نم لزنو ةعمشلا لخا و اهذ خاف «* فدتلا

 نه ماتت انهيف 28 * ةيقبلا يتف و ةنازخلا لخد و امئان !دعادس

 00د 2 تت ١ تسيل -



 ا لااا

 ؟ا ءابقلارهظيفهتيئور و ةجقبلا كولملا فيس رتف ةياكح

 اهيلع هقشعو لامجلا ميدب ةروص

 نم يتلا ةناطبلا ىلع يجون هدرفو ءابقلا متفق ناجلا لغف

 نكلو * بهزلاب ةشوقنم تنب ةروص ءابقلا :رهظ ةهج يف لخاد

 هدأ نم هلقع راط ةروصلا ةذه ىأر املف * بيجع "يش اهلامج
 هيلع ا يشغم ضرالا ىف عتو و ةروصلا كلت قشعب انونجم راص و

 مث * اهلبقيو ةردص و ههجو ىلع مطلي و بحتني و يكبي راص و
252010111111000 

 رظ ت7 ةوص د قو اهزودسص سس #1790 6 جاء ظاهر زم مول 2و

 رادتالا هف وسل و 3-- ةهجاجم نوكي ام لوا بعلا

 5 تفاواوب هذ م ميرارع رص >2 - رويس ي# س 6 م 2 5 د

 رابك قاطت ال روما تءاج ىوهلا رجل ىتفلا ضاخ اذا ىتح

 لك تحيي تتللااب ا

 ةودحسنكد و الا فشق ع دكة يرد تنك

 هبهجو للع رطلي و ىكبي و بحتني كولملا فيس لزي مو

 فيس ري ملف شرفلا لمأت و © دعاس ريزرلا هبتنا نئتح .ةردص و
 مث كولملا فيس حار نيا «سفن يف لاقف * ةدحاو ةعمش ىارف كولملا

 ةنازخلا ىلا لصو تح هعيمج رصقلا ىف رودي ماق و ةعمشلا ذخا

 لاقن * بستني و !كيرلش ءاكب ىكبُي وهو هأرَف « كولملا فيس اهيف يتلا

 ينثدحت كل ئرج ”يش يا ءاكبلا اذه ببس يال ىخا اي هل

 هسأر عنري ملو هملكي ما كولملا فيم وأ © كلق بيشب ينربخا و

 لعاس هأر املف * هردص يلع هدي قدي و بحتن# و يكبي لب

 كانا و انا تيبرت و كوخاو كريز و انا لاق ةلاعلا هذه نع

 جرت نم نلعف كرم قلع ينعلظت و كروما ىل نيبت مل ناو



 هئاكب بيس نمزإلو ولملا فوس نم لنءاسراسفتسا ةياكح ل

 ضرالا لبقي و عرضتي دعاس ٍلزي مل و * هيلع هعلطت و كرس
 ةديملك هملكب مل و هيلا تفتلي مل كولملا فيس و ةينامز ةعاس

 نم .جرخ .هرما هايما و هلاح دعاس .عار اسولف * كبي لب ةدحاو

 كولملا فيس اهيف ىتلا ةنازخلا لخد.و ادقهيس فخار :لنع

 يخا اي ه«بتنا كولملا :فيسل لاق و * هسفن ردص ىلع هبابذ طحو

 هذه. يف. كارا, الو يحور تلتق كل ىرج ”يش يا يل لقت مل نا

 نعاس :ةرسيزو نا .«بسأر كولملا فيس .عفر كلذ بنعف * لاجلا

 يّللاب كزتسخا وكل لوقا نا تيحتسا انا يسذا اي هل لاق و

 قتغم وا بابزالا بر هلزذاب .ىتلأس نعاس هل ٍلاقن * يل لورج

 لوقت نا * باهولا ريركلا باوتلا فحاولا بابسالا ببسم و. باقرلا

 كريزو و كدايع اناف ينم يحتسنالو كل ىرسج .يذلا ام يل

 هذه ىلا رظنا نامت كولملا فيس لاقف * اهلكر ومالا ىف كريشم و
 ىأرو ةينامز ةغاس اهيف لمات ةروصلا كلت نعاس يأر املف * ةروصلا

 ةروص .ةروسصلا .هذه © موظنملا مول والاب ةروصلا سأر ىاع ابرتكم
 ناجلا كوبلم نم كلم خوراش نبا خابمش .تنب لامجلا عيدب
 نوفاك اس.و لباب :ةيديادم يف نولزان عب نييللا نينماوملا

 كتتكسف“ حاهصلا ةاز رهش كردا و ربكالا داع ىب مرا ناسي يف

 مدس  شسسللا مسخ استخسملا ٠ ديني طعس وبلا ف ١

 ةثامعبسل | لعب نوتسلاو ةثلاثلا ةليللا تناكاملف

 كليلا نبا كولملا ,فيس نا فيعسلا بلملا اهيا ىنغلب تلق

 ءايقلا'ىئلع ىتلا ةباتكلا: |ًأرق امل ,سزاف. ويزولا نب لعابس ريزوبلا و مصاع

 نم لباب فلم خوراش ىب خاوش تممخو لامجلا حب لب ةروص اهيف اي ارو
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 وام هتاوادمب ءامكعلل هيبا كلملارماو' كولملا فيس ضرم ةياكح

 ناتسب يف نينكاسلا لب اب ةنيهمب نيلزانلا نينمثرملا ناجلا كولم
 فرعتا يخا اي كولملا فيس كلملل دعاس ريزولا لاق * ربكالا داع نب مرا

 كولملا فيس لاقن * اهيلع شتفن ىتح ءاسنلا نم ةروصلا هذه ةبحاض نم

 ًارقا لاعت . دعاس لاقف * ةروصلا هذه ةبحاص فرعاام يخا اي هلذاو.ذل

 جاتلا ىلع يتلا ةباتكلا أرق و كولملا فيس مدقتف * ةباتكلا ةذه

 دعاس هل لاقف 5آ ه] ة1 لاق و هبلق ريمص نم ح رصف *اههنومضم فرعو

 لامجلا ةعيدب اهمسا و ةدوجوم ةروصلا هذه .ةيحاص تناكذا يا اي

 عنو دارم علبتت' عيسنس ةلهمززيغ زم اهلل" يغن عرضا نايات ييجي رح
 ةلودلا لضا ىلخدت نا لجال ءاكبلا كرتت نا يخا هاي كيلع ةللابف

 نيحاوسلا و ءارقفلا و راجتلا بلطاف راهنلا :ةوحض ناك |اذاف # كتم دخ يف

 هللا ةكربب:|دحا لعل * ةنيدملا ذه تاغص نع مهلأساو نيكاشفلا "و

 ماق حانيضلا سبت املف # مرا ناتسب ىلع واهيلع اذل دي هنوع و ئلاعتو هذاوعبس

 الو موقي الراص هنال *«ءابقلل قناعم وهو تختلا قوفعلطو كولملا فيس

 دونجلاو ءارزولاو ءارمالا هيلع تاخدن * هعموش والا مون هيت أي ال و دعقي
 ككملا لاق عمجلا رظتناو ناويدلا رت انملف * ةلودلا بابرا و
 هل لصح كلملا .نا هل لقو مهلزربا دعاس .ةريزول كولملا فيي

 فاس ريزولا عاطف * فيعض وش والا ةحرابلا تاب ام هللاو شيوشت

 نهب مل كلذ 7 كلملا عوس املف * كلملا لاق امب سانلا ربخا و

 ىلع رهب لخد و نيمجنملا و ءامكحلاب اعد كلذ .كنعف .* هدلو هيلع

 الحرم : نايت بارشلا هلاوغصو و هيلا اورظنف * كوقملا فيس .ةدلو

 ظاتغم وه و نيرضاحلا ءامكسلل رضاع كلملا لاقت * رهشا ةغلث ةدم

 ناف * يدلو ةاوادم نع ركبلك رتزجع له بالك اي ركلي و هيلع

 ريبكلا رهسيئر لاقن * اعيمج ركلتتا ةعاسلا هذه يف هووادت مل



 كواملا فيس ضرم نع ءامكحلا :نع كلملارابختشا ةياكح 318
 قش ام ناب رهرابخاو

 لشاستنال اننا ملعت ثنا و ككاو اذه نا ملعن اننا نامزلا كلم اي

 نورمان .كندلو نكلو » كدلو ةاوادمب فيكف بيرغلا ةاوادم ىف
 مساع كلملا لاق *هب فىّيدعن و كل ةركذن هتفرعم تش نا بعص

 2 اي ريبكلا ريكا هل لاقف * يدلو صرم نم ركل رهظ 77

 * هلاصو نلا لمييبس ال نم بح# و قفاع نأألا كدلو نا نامزلا

 نمو قشاع يدلو نا ىتملع نيا نم لاق و هيلع كىلملا ظاتغاف--

 .هناف دعاس  ةريزو و هاخا لأسا هل اولاقن * يذلول قشعلا ءاج نيا

 ةنازخ: يف لخد و رصاع كىلملا ماق كلذ لنعف * هلاح .ىلعي يذلا وش

 هل لاقن* كيخا ضرم ةقيقحب ينقرصا هل لاق و لعاسب اعد و ةلاحو

 هدهنيع طبراو ادعاس لخ فايسلل كلملا لاقف 4ةقيقح ملعا ام

 ينطعا نامزلا كلم اي لاق و هسفن ىلع لعاس :فاخث ههتبقر برضا و

 هكدلو نا لعاش هل لاقق * نامالا كل و ىل .لق هل لاقف نامالا

 نم كلم تنب دعاس لاقف * هتوشعم يف نيكل هل لاقف قشاه

 اهادها ىتلا ةجقبلا نم ءابق يف اهتروص ئار هناف ناجلا كولم

 ىلع لخد و ىصاع كىليلا ماق كلذ كدنعق * هللا يبن ناميلس كيلا

 ةذه ام و كاهد ”يش يا ي دلو اي'هل لاق و :كولاملا :فيسأ هنبا

 كولملا فيس لاقف * ينربخ# رل ”يش يال و اهتقشع يتلا ةروصلا

 الو كلذ :ىل ركذا ناردقا تنك امم و كنم ىحتسا تنك تبا اي

 يلا-# تملع لق نكالا و * ادبإ هنم "يش ض ادحا رهظاىاردقا

 ةليعلا نوكت فيك هوبا هل لاقف * ىتاوادم يف لمعت فيك رظناف

 © اهيلا لوصولا ىف ةليج انربد انك سنالا تانب نم ةذه تناك ول
 ل11 هناا ةاةهورو وسوف ربع او: ناسا ككرلف ةهطرانب نمي «نه دلك
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 وو ىنيصلادالب ىلا ةرغسوا هل هلوبت مدعو كولملا فيسا كلملا ة«هدن ةراكح

 مق يدلو اي نكل و» كلذ ىلع ردقي يذلا وه هناف دواد نب ناميلس

 نينعلا_ى فشيصلا ىلا بر و كلرأ و لح زراف رد ةعاقلا 1 ل

 مغلا و مهلا فرصا و برشلا و لكالاب لغتشا و ناديملا ىف بعللا و

 كلام و * كولملا تانب نم تنب ةئثامب كل 'ىجا انا وتكمل

 «انسنج نم ره الو مهيلع ةردق اذل سيل ىنيذلا ناجلا تانبب ةجاح

 لمعلا نوكي فيك هل لاقن *اهريغ بلطا ال و اهكرتا ام انا .هل لاقف

 نخناوسلا و نيرفامملا و راجتلا عيمج انل رضحا هنبا هل لاقف يدلو اي
 لعو مرا ناتسب ىلع انادي هللا لعل* كلذ نع مهل أسنل دالبلا ىف

 لكو ةنيدملا يفرجات لك رضحي نا مصاع كلملا رماف * لباب ةنيدم

 ةنيدم نع رهلأس اورضح املف * رحملا ىف سيئر لكو اهيف بيرغ

 هله فرع مودم دحا اهف * مرا ناتسب نع و اهتريزج نع و لباي

 دحاو لاق ساجملا ضاضفنا دنع و * ربخ/ اهنع ربخا ال و ةفصلا

 دالبب كيلعن كلذ .فرعت ناديرت تنك نا نامزلا كلم اي رهنم

 * كدوصقم للع كلدي اهنم ادحا :لعلو ةريبك ةنيدم اهناف * نيصلا

 * نيصلا دالب ىلا رفسلل ابكرم يل زهج يبا اي لاق لولملا فيبس ىأ ىث

 كتكلمم يسرك يلع تنا سلجا يددو اي ىضاع ىلملا هوبا ه4 لاقن

 رمالا اذه نلا يضما و نيصلا دالب ىلا رفاسا انا و ةيعرلا ىف ركحاو

 ردقيام و يب قلعتم رعالا اذه نا يبا اي كولملا فيس لاقف * يسغنب

 انذا ينيطعت تنك اذا يرجي ”ىش ياو * يلثم هيلع شتغي نادحا

 لصح اربخ اهل تدجو ناف#* نامزلا نم ةلم برغتاو رئاساف رغسلاب

 طاشنو يردص حارشنا رغسلا ىف نوكي اربخ اهل دجا ل نا و .دارملا

 املاص كيلا. تعجر تشع ناو * كلذ ببسب يرما نوهي و يرطاخ
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 ةئامعبسلاد عب نوتسلاو ةعبارلا ةليللا تناك امل

 ةدلاول لاق .كو.املا فيض“ نا كيعسلا كلملا اسيا يغلب تنلاف

 تح نتسيصلا دال ىلا انهيف رفاصسال ابكرم ىلزهج مدداع فىلجلا

 كلملا رظنف * انّيلاس كيلا تعجر تشف ناف * ىدوصقم لنلع شتفا

 ةاظعاف , * هيضرب ينلا هل لمغي هذا ريغ ةتارح هلوي ملف هنبا نيلا

 عابتالا ريغ كولؤم فلا نيرشعو ابكرم نيعبرا هلزهج و.رقسلاب .انذا

 * بردلا كتألآ نم هيلا جاتحي ”ىف لكو نئازرخو االاوصا ةاطغا و

 هعدؤو كلذ كنعف # عئاذولا ةدنع بيغتال نم لسع كتع دوتسا

 « ركاشعلا و خالشلا و دازلا و ءامهلاب بكارملا تنحشو هقاو ةوبا

 * ىنيصلا ةنيدم ىلا اولضو ىتح نيرفاسم اول.ءازي ماو اورفاس رث

 ويم ابكرم نوعبرا مهلا لصو هنا ىيصلا لضا ومس اهلف

 اوأج ةذادعا رهثا اونقتعا رئاخللا و حالتلا و ةدعلا و لاجرلاب

 * فراقي زين هبا اوزهجو هذي لهلا باوبا اولفقف 7 ل رهلاثق ىلا

 نيكولمم مسهيلا لشرا كل »"ئةلجلا + فان كليلا مديمتق املف

 اولوق و نديصلا كلم ىلا اوضما هل لاقو * ضاوخلا هكيلامم نم

 كَتنْووم لا اقل رطتا> -كلملا نبا هسكوكتلملا: :كغيرس لفه“ (وانذعل

 * ا الو قال 3 نامؤلا نم ةدم لدالب يف ج رفتيل افيض

 كيلع: شوشغُتالو عجر هلبقت مل ناو كىلتع لزن هتلبق ناف

 ةتيوملا ىلا كيلاممقلا قصو 'اهلف * كتني لدم لها نلع لاو

 بابلا مهل اوكتفف * لولملا فيس كلملا لّسز نكن اهلهال اولاق

 بي ا 3
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 الا“ . هكلم عم هتاقالمو نيصلاىلاكواملا فوس لوصو ةياكتت

 عمس املف * ةفرعم هخيرات لبق مصام يلملا نيباوااشلا اناا

 مصاع كلملا نبا كولملا فيس ره هيلع مداقلا ليلا فلا

 جوجو اهانايملا :قبسمج و ”باوبإلا 'رعني رضا "نطسولا ل بج
 لاقو * اقناعت و لولملا فيس نلا هاج و هتلود صاوخ عم هسغنب

 ككو_امم انا و انيلع مدق نمي انحرم و الس و الها هل
 كيلا رضح# هبلطت املكو كيدي نيب ىتنيلدم و # كيبا كوالمص و

 ىلملا تنكر و * تاماقألا عضاوم يف دازلا و تافايضلا هل. مدقو

 ةيدنيعبو+ رفعلودي ضاوخ :رمعم و٠ ةريؤوب:فعاتس لوا 7#
 «بةنيدجلا ءاولخذ..نا نقلا: رسملا. لجاس . نب اوراس و »نكات

 نيعبرا ةدص اهيف اوماقا و رئاشبلا تتدو تاساكلا تبرضو

 سيكي يخا نبا اي هل: لاق' .كلذ:! كعب مث # ةنسح كائايض يف اموي

 نلاعت هللا مادا كولملا فيس هل لاقن * يدالب كتبجعا له كلاح

 كب ءاج ام هاش روفغف ةكلملا ناقنا+ ىلملا: اننا كاب اهفيرشق

 * كل هيضتا اناف يدالب نم ةديرت يش ياو كل تأرط ةحاحالا

 يناوضه و بيجع يثيدح نا كلم اي كولملا فيس هل لاقف

 ةقغش و هل ةمحر ىنيصلا كلم كبف * لامجلا ميدب ةروص تقشع

 كيرا هل لاقف * كولملا فيس اي نكألا ىيرتام و هل لاقو هيلع

 ةداع هل نم و نيرفاهملاو نيحاو سلا عيمج يىلرضحأ نا' كنم

 رهنم ادحا لعل * ةروصلا :ذه ةبحاص ىنع م-هلأسا نئتح راغسالاب

 ناوعالا و باجحلا و باونلا هاش روفغف ىلملا لسراف * اهب ينربخ
 نسيحاوسلا نم دال بلا ىف نم عيمج اورضحع# نا ماقرخإ و

 كلملا كذع اوءمتجاف ةريثك ةعامج اوناكو مهورضحاف * نيرفاسملا و

 نعو لاب ةنيدم نع كولملا فيس كىلملا لأس ريشا ةاش روغغف

 فى م

00 
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 كلملا ريحتن * اباوج مهتم دحا هيلع دري رىسلف مرا ناتسب

 ءاسورلا نم ىلسحاو لاق كلذ دعب رث * هرما يف كولملا فيس

 ككلَذ وا ة هيىيلا نم ملعت نا تدرا نا كلملا اهيا ةيرحملا

 رما ىلذ كنعف * كنهلا دالب يف يتنلا رثازجلاب كيلعف ناتسبلا

 ءا.سملا اهيف اولقف و اولعفف بكارملا اورضعح نا كولملا فيس

 دعاس و كولملا فيس بكر و * هيلا نوجاتح# ام عيمج و دازلا و

 ةدم رحبلا ىف اورفاس و * هاش روفغف كليلا اوعد و نا دعب ةردزو

 مهيلع جرخ نا قفثاف © نينقمطم ى نيملاس ةبيط ع يف رهشا ةعبرا

 تاؤنا و«. ناكم. لك نم جوملا: مش ءاج زو مايالا نم رم! موتو يق سسناو

 بكارملا تبرض ىث * ميرلا ةدش نم رحبملا ريغت و راطمالا مهيلع

 تاقارعلا ككلافك و اهعيمج ثرسكناف 2 لا ةىلش نم اأضعب اهضعب

 نم ةءامج عم كولملا فيس يقب و * هس اوقرغو

 ئلاعت هللا ةردقب نكس و ييرلا كيبل مث * ةتارحه يف هكيلامم

 وع اهيهارب رلق هنيع كولملا فيس رتفف سمغلا تعلط و

 80 رع غاوطبو دمنا و اس سلا هاوي ةولزو بكارسملا
 | لولا نيالا مهكيدانتما# رم ' هيض "نمل لاقت ه اةنارخعلا

 5 كام اي هل اولاقف #* ىءاس يخا ىنياو ةريهغصلا قراوزؤلاو

 مهلك اوق رغ رهناف اهيف نم الو قراوز الو بكارم قسبي م
 لجخيال ةملك لاق و كولملا فيس خرصف * كمسلل امعط اوراص و

 مطلي راص و * مسيظعلا يلعلا هللاب الا ةوقالو لوحال يه و ابهلثاق

 ة*: كيلامملا هتعنمف رجبلا ىف هسغن ىمرب نا دازا و :4هجو ننلع

 يتللعف ينزلا تناق ٠ |له نم بكن يهاوقت نيس يا كلم .اي هل اولاق و

 فىيلع ئرج ناكام كيبا مالك تعمس واو * لابعفلا ذه كبسفيب



 59 دعاس قارفو سانلا قرغ نم كوململا فيسءاكب ةياكح

 ”يراب ةداراب مدسقلا نم بوتكم اذه لك نكلو *+”يع اذه نم
 حاس سيسمملا مالكلا نع تتكسف حابصلا داز رهش كردا و رسنلا

 ةثامعبسلادعب نوتسلا و ةسماخلا ةليللا تناك املف

 ىسمري نادارا امل كولملا فيس ناديعسلا كلملا اهيا ينغلب تلاق

 اذه نم فكديفي "يش يا هل اولق و كيلامملا هتعنم رجلا ىف هسفف

 نم بوتكم “يش اذه نكل و © لاعفلا هذه كسفنب تلعف .يذلا تاف

 لق و © هيلع هللا بتكام دبعلا يفوتسي ئتةح مسنلا ”ىراب ةداراب مدقلا

 هسيلع يرجآ انه كنبا نا كتدالو دنع كيبال نومجنملا لاق

 انيلع هللا يرغب ئتح ربصلا الا ةلمح انا سيل فعنيحو اهلك كلئادشلا

 هلل اب آلا ةرق ال و لوح ال كولملا فيس لاقن * ةيف نحن يذلا بركلا
 نهنت هنا رث « برعم الو ىلاعت هللا ءاضت نم رغم ال ريظعلا يلعلا

 تا هج هناشل رو تاكو نب ل اس يم حشا ةةونر»ولا"

 ه١ هزمآأ تب بسلاوب عزو - م, 0 م ه هسو ياو ١ وه يه -لارب هَوَيد2

 يرداال ثيج نم سارشرلا يت درو هرمي 0
 نه سو سس 2ع 062" 2922 ا 2 م 57 ا 9

 ََ 1-2 ب 0 را و 2 ا 17 يا 09

 رمالا بحاص ى لا !:ىلاوجا ضونا امناو اذهرمالا يف يتليح امو

 مان وراردمل ام هلخ نئلع 4 عومد ثرجو راكذ الا رب يف قرغ مث

 قوتتج ١ نك افا نك .قلإ. قنص ايش بملطو قاغتسا مث * راهتلا نم .ةغاس

 ىلا اونملعي مل و مهب رئاص قروزلا و همادق نم دازلا اوبعنر و ليغتكا
 اليل حايرلا و 'جاوم الا عم مهب ريسي لزب ركوب هي ضرب دعوي ههنا

 نع امله شر ؟قازلا صنم غرف . قيتج. © :قامزلا نم :ةديءدم:ةنسم ارانونو
 اق ايليا حب رسل نم نوكي ام دشا يف اوراص و دائفرلا



 كيلامملا ضعب مم ةريزج ىلا كولملا فيسلوصو ةياكح 020
 كل للا مهتوباهل قاتلا كيال: ىلح . رمل تنخ الا لق يوه
 مث «ادحاو هيف اوكرتو قروزلا نم اوعلطو اهيلع اوسراو اهيلا اولصو

 ناول الا رئاس نم ةريثك هكارف اهمف اوأرف ةريزجلا كلت ىلا اوهجوت

 ليوط راجث الا كلت نيب سلاج صخشب اذاو ©اوفتكا ئت> اهنم اولكاف

 ه«مىسأب كيلامملا ضعب ىئدانف * نديلاو ةيحللا ضييبا ةبردج# هتيور هجولا

 ا للام لافتزبوتست رلاامتول_ هكاوفلا هنه نم' لمقال هل لاقاؤ
 هنا نظو كولمملا هيلا نلتم « ةيوتسملا هكاوفلا هله نم فكوعطا

 هتد ورب حرفف ةريزجلا هذه ىلع عملط و اوقرغ نيذلا ىقرغلا ةلمج نم

 ملعي ال يارامتزلا كلذ و: *.دنم ؛ابيؤق. لصو تح ؛نيشمو.حرفلا: ةياغع

 كلذ ر اص املف * هنيبح ئلع رطسم وه ام و بيغلا ىف هيلع ردق يذلا

 قرف بكر ادرام  هنال .قكجرلا كلذ هيلع تث و هنم ابيرت كولمملا

 *« ةرهظ نلع اهاخرا ئرخاالاو هتبقر ىلع هيلجر لودحا فلو هناتكا

 حاصف * يرامح تيهقب تناو صالخ ىنم كل ىقبام شما هل لاق و

 اوجرخا .ةاديساو لوقب و يكبيراص و «كثةاقفر ئاع كولمملا كلذ

 اهناكس نم ادَحا و نال * اوبرها و ةباغلا هذه نم ركسفن اب اوجناو

 را 00 ل نودي ريو مكذوبلطي ةيقبلا ناو يف اتكأ قوف بكر

 اولآؤن و مهلك اوبره كوامملا هلاق ىذلا مالكلا كلذ اوعمس املف * يلغم

 اودعقا اولاعت نوبهذت ىيا مهل اولاق.و وحبل ىف مه وعبتف. قروزلا ىف

 * انريمح اوقبت و مكيقسن 2 مكوعطن 8 نى روهظ قوف 'بكرنلو اندنع

 اودعب نا:يئلا ردبلا ىف ريسلاب | ءرسا مالكلا !نذه مهنم اوعهم املف

 ةدم كلذك اولازي مل و * ىلاعت هللا ىلع نيلكوت» اوهجوت و رهنع

 اوأرف ةريزجلا كلت يف اوعلطف ئرخا ةريزج مهل تناب ىتح رهش
 يهب مر اذا م هكوفلا لكاب اولغتش اف * عاون الا ةفلتخ» هكاوف اهيف
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 م١ همداخا لوغلاةخاوو اوايزخلا ةريززج ىلا كولملا نقيض نلف ةياكج

 ئرخا ةريزج ىلا كولملا فيس بورشو

 رظنملا عشب ةوأرف هيلا اورظن هنم اوبرق املف لعب ىلع حولي قيرطلاىف
 صخش وه اذاو * هلجرب كولمم ةزكلف ةضف نم دوماع لثم ايمرم

 هنال هينذا ىدحا تحت فتخموهو سأرلا قوقشم نينيغلا ليوظ
 مث * ئردخالا نذالاب ئطغتي و هسأر تحت هنذا طحي مان اذا ناك

 « ةريزجلا طسو يف هب حار و هزكل يذلا كولمملا كلذ فطخ
 فكولمملا كلاذد ىا مث #2 مدأ ينب نولك أي ناليغ بوو اذاف

 ةريؤتم علا عله ناف مكسفناب اوزوف مهل لاق و هئاقنر يلع حاص

 * ينولك أيو ينوعطقي نا نوددري و مدآ ينب نولكأي ناليغلا ةريزج

 قروزلا ىلا ربلا نم اولزن و نيضرعم اول و ماللا اذه اوعمس املف
 هنا قفتاف * مايا ةدم اوراس ايش هكاوفلا هذه نم اوعمج# ماو

 اردجو اهيلا اولص و املف ىئبرخا ةريزج مايالا نم اموي مهل تروظ

 ةرديقك ةباغ هيف اوأرف لبجا ١ كلذ يف اوعلطف ايلاع البج اهيف

 جرخ دقو لا اورعشي يلف هكاوغلا لكاب اولغتشاف عامج مض و راجشالا

 دحاو لك لوط لاوط رسظنملا .ةلئاه .صاخشا راجشالا .نيب نم. مهل
 *-ليفلا باينا لغم همف نم ةدراخ هبايناو اعارذ نوسمخ رهنم

 نم. ةربغص: قوف. دوسأ دايل ةعطق ىلع ,سلاج صخشب صخشب ره اذاو

 هتمدخ يف نوفقاو ةريثك ةعاسمج رضوي زبارلا هيلاوخ و رجخلا
 مضوفتوا و هكيلامم و كولملا فيس اوذخاو حونؤلا ءالؤه ءابجف

 ناكو راجشالا نيب روسيطلا :ذه انيقلانا اولاق و رهكلم يدي ىيب
 كردا و امهلكأ و امهحبذو نينثا كيلامملا نم لخاف انكانس الكلف

 حاس مه ملا مالكلا نع تتكسف حابصلا .داز رهش

 امم



 صققلا يفج ونزلا كلم دنع هكيلامم عم كولملا فيس نبط راح 67

 ةئامعبسلا لعب ىنوتسلاو ةمىاسلا ةليللا تناكاملف

 . مكلملا اوذخا امل جونزلا نا فيعسلا كلملا اهيا ينغلب تلاق

 هل اولاق و رهكلم يدي نيب مضرفتوا هكيلامم و كولملا فيس

 نيكولم» رهكلم ذخاف راجثالا نيب رويطلا هزه انيقل انا كلم اي

 فاسخ رمالا اذه كوبساملا فيس ىأر اهملف 0 امهحبذ و

 ( “١ - يس يس يتيبلا نيله كشذا مث ل 517 ةهسفن ليلع

 مهروس مم هو - : - تاو وه الص © نبض و س- 0

 . فولا 000 ع 5 5 0 يت ثداوعلا فلأ
 ا يح 3 6 0 يّ م 6 39

 را 6. - ان 60 ١ و 1 65-0 ره 7 5

 ن1 وبرصب وادع. يف, يداوف .. .نتح .ءازوزبالاب هللا نب (يتاصو ايف ةقيخ. دق ءاع فا ف د : شه امم
 رق

 لاصنلا نفت لاصنلا ثروسكلا ماه لع اصا اذا ثرصف

 توصلاةحيلم رويط ءال ره نا لاق ةديدعتو .ةءاكب .كلملا عمس املف

 نصفق يف مهنم فحاو لك اولعجاق 2 مهن اوصأ ىينتبجعأ لق ةمغنلا و

 * رهتاوصا مسيل كلملا سأر ىلع مهوقلعو صفق يف رهنم دحاولكاو طحن
 مهن ومحطي جونزلا و .صافتالا ىف هكيلامم و كولملا فيسراصو

 نوملكتي ةعاس و نوكحفإ ةعاس و نوكبي ةعاس 7 11 مهنوقسي 9

 ملو مهتاوصاب ةنلتي جونزلا كلمو اذه لك * نوتكسي ةعاس و

 ةجوزتم تنب كلملل ناكو * نامزلا نم ةدم ةلاحلا كلت ىلع اولازي

 ةيلم تاوصا اهلرويط ةذنع اهابا نا تعمسف رطل ديزل ف

 اهيلا لسراف رويطلا نم أيش هنم بلطت اهيبا ىلا ةعامج تلسراف

 نصاقلا 'ممسنلا ضافتا ٠ ةعبرا يف :كيلامم 'ةئلث و كولملا فيسأ اهب



 . خد دا اخ بشل

 مم  سافتالاىن كيلامم ةغلثو كولملا فيسل كلملا:لاعرا ةياكح

 ليرخا ةري زج يف هتنب لنع ظ

 كرماف اهوبجعا ىهترظن و اهيلا اولصو املف © مهبلط يف ءاج يذلا

 نييجتي كولملا فيس راق * اهسار قوف عضوم يف مهؤحللت نا

 هسفن ىلع يكبيراصو زدسعلا نم هيف ناك ام ركفتي و هل هل ىرج امم
 نقدعت كلملا .تديو اذه لك * رهسفنا يلع نوكبي ةفلقلا كيلامملا و

 دالب نم دحا اهدنع عمقو اذا كلملا تنب ةداع تناكو * نونغي مهنا

 ناكر * ةميظع ةلزنم اهدنع هلريصي اهبجعاو اهريغ نم وا رضم

 هلامجو هنسح اهبجعإ كولملا فيس تأرامل اهنا هردق م ىلاعت هللا واضقب

 فيسب مايالا صماموي تلتخا اهنا قفتاو * رهماركاب ترماف#لادتعاو هدقو

 لاقو * كلذ كولملا فيس نب اف اهعماج# نا « فم تبلطو كولملا

 ئضرا امو بيتك هاوها يزلا بحب و بي رغ لجر انا يتديس اي اهل

 ماو اهنم عدتم اف هدوارت و هفطالت كىلملاتنب تراصف * هلاضو ريغب

 اهايعا املف * لاوح الارم لاعب هيلا لصت نا الو هنم وندت نارذقت

 اولقني و اهومدخ# نا رهترماو هكيل امم نئلع و هيلع تبضغ ةرعا

 ايعاف تاونس عبرا ةلاحلا :ذه نلع اوثكمف * بطعلاو ءاملا اهيلا

 نا ئسع ىلملا ننع  مفشتي لسراو لاعلا كلذ كولملا فيس

 تملسر اك * هيف يه اهما ع رتسيو روايبس لاح نلا ارض ميزو ناقه

 نماكتقتعا: ىضرغ ىلع ينتقفاو نا هل تلاقو كولملا فيس كثرضحا

 هيلا عرضتت تلاز امو * امناغ املاس تدالبل حورتو هيف تنا يذلا

 راص و ةيضغم هنع تضرع اف * اه دوصقم ىلا اهبجي رلف ةرطاخب لخأتو

 *« ةلاعلا كلت ىلع ةريزجلا ىف اه ىنع كيلامملا و كولملا فيس

 لسا نم دحا رساجت# ىف كلملا تنب رويط مهنا اهلها فرعو

 مهيلع انموطم كلملات نب بلقراصو * ينعب يد نهب نا ىلع ةنيدملا



 بورهلا لجال كيلامملا عم كولملا فيس ةرواشم هداكح ١

 ةذه 8 اوغكمف - نيلي ا هباوق ايو 7 بناودت

 هكيل اممووش لعت كولملا فيس نا قفث اف # ثاونس سمخ ةلاحلا

 غيفتل اق *رهل ىئرج اميف  نوثدحت# رحملا لحاش ئلع مايالا نم ام

 هم ارك لتقف 2 عيل امقاز وه ناكملا النه يف هخحاواو ىأرف كولملا فيس

 ءاكيلا ىف داز و لوكبف هيف نا يزلازعلا ركذتو ادعاس ةاخاو ةاباو

 كلماي كيل امملا هل لاق مث * هلغم اوكب كيل امملا كل ذكو بيحنلا و

 ئسلع بوتكم رما اذه و ديفي ال ءاكبلاو ىكبن ىتم ىلا نامزلا

 الا انعفتي امو مكح امب ملقلا يرج دقو * لج وزع هللا ريدقتب انهابج

 * انع اهجرفي ةدشلا :ذهب انالتبا ىزلاىلاعتو هنادبه هللا لعل ربصلا

 ةذه نم انصالخ يف لمعن فيك ىتوخا اي كولملا فيس مهل لاقث

 نكل و *هلضفب اهنم هللا انصل# نا الا اصالخ انل كرا الو ةنوعلملا

 . كلم اي هل اولاقن # بعتلا اذه نم مي رتسذ و برهن انا يلابب رطخ

 نولك أي نالبيغ اهلك يهو ةريزجلا هذه نم حورن نيا قامزلا

 انولك اي نااماف # هيف انو دجو هيلا انهجوت عضوم لكو مدآ ىنب

 * كلملا ثنب انيلع بضغتو انعضاوم نلا انودريو افورس أي نا اماو

 ىلع هب ان دعاسي ىلاعت هللا لعل ايش مكل ل معا انا كولملا فيسلاقق

 لاقف لمعت فيك هل اولاقف * ةريزجلا هذه نم صاخن و سالغلا

 طبرذو ال ابح اهرشق نم لتغفو لاوطلا باشخ الا ةذه نم عطقذ

 000 ولمن يملا نك هلمزتاو الذ اهاموت. و دعب ين اهني

 هبانل لعج# نا ىلاعت هللا لعل * هيف لزننو فيداج“ هلىلوعزو ةهك اغلا



 ةعاسلا و تقولا ىف اوماقو * !ديزشاحرف هب اوحرف و نسح 'يأر الف

 بامقخالا ظبرل لابحلا اوملتف رث ٠ كّلذلا لمعل باشخالا قوعطقي

 رطقا»اوب موي لكو * رهش ةدم كلذ - يلع از متسأ و“«انيمقعبأ“يل

 تب ”يبطمق نللا1ةز' نوح ورب و بطعلا نم: أيش .نولخأير اهنلا
 نا نئلا ىلفلا عنص يف مهلاغغال راهتلا ةيقب نولعجي و كىلملا

 حاب تملا مالكلا نع. تتكسف حابصلا داز رهش ترداو هومتا

 ةئامعبسلا عب ىوتسلاو ةعباسلاةليللا تن املف

 هكيلامم و . كولملا فيش :نا كيعسلا ئكلملا اهيا ينغلب تناق
 يذلا كلغلا اوظير لابخلا اولتف و ةّرَيرَجلا نم باغخالا' اونعطق' انقل
 هكاوفلا نم ةوقسو و ركلا ىف ةومر هلمع نم اوغرق املف:# ةولمَع

 مهموي رخآ يف اوزهجت و * راجغالا فىلت نم ةريوسملا ىف يتلا

 اوراس و فكلفلا كلذ يف اوهكر مث © اولعن امب اذحا اوملعي ملو

 غرنو مهب بهذي 'ىيا اوماعي ماو هرهشا ةعنرا ةدم رحملا ىف

 اذاو * شطعلاو عوجلا نم نوكي ام لشا يف اوزاص و دازلا رهنم

 اشم رمهيلع لبقاف"ةيلاع جاوما هل علطو كنزا و ىئقزأ" لق رحجلاب

 ئأر اًملف * هعلياو كيلامملا نم طكولمم فطخ و ةكيذم و لئاش

 ءاكب ىكب لعقلا كلذ كولمملاب لعف حانممتلا كلذ كواملا فيس

 ادعب و اًيهدحو ىقابلا كولمملاو وه كىلغلا ىف راض'و“* |ديدق

 امهل رهظ تح كلذك الازي ماو © نافئاخ امه و حاسمتلا ناكم ' نع

 هب احرفف * ماوهلا ىف قشاش لاع لئاق : ريظع“ لبج مايالا "نم 'ام
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 هلولعوو كولملا فيس كيلامم حاسمتلا لكا ةياكدب ل
 دورقلاةريؤج للا | درفنم

 نارشبتسم امهر اهيلا ريسلا يفادجن ةريزج كلذ دعب امهل رهظو
 جاه نق رجملاب اذاو هلاجلا كلت نلج امهاونيبف * ةريزجلا امهلوخدب
 لخاف ةهديدم و هسأر جاسمت حفرف هتالاج تريغت و هجاوما تلعو
 راصف * هيليو كولملا فيس كيلامم نم يقب يذلا كرلمملا

 نا .نلا ملاعي راصو ةريزجلا ىلا لصو ئتح ةدجو كوبلملا فيس

 امهقوف عملط لق راجشالا ىأرف هكاوفلا نم لك أي راص و * راجثإلا

 « لغبلا نم ربكا ىهنم لدحاو لك ارايك ادرق نيرتشع: ىع كيزي ام
 مث © كده قوخ هل لصح دوزعلا هلم لكولملا فيش. ىأر املف
 ه«بماما اوراه كلذ دغب و ٍبناج , لك نم هباوط اتحاو دورقلا تلزن

 رهفلخ كوب لملا فيس ئشمن © اوشم و مهعبتي نا هيلا اوراشا و

 ناينبلا قيلاع ةعلقإ ىلع اولبقا نتح رمغبات يه و نيرئاس .اولاز .ام. و

 مش ءارو كولملا فيس لخدو ةعلقلا كلت اولخدف * ناكرالا ةديشم

 بنع لكي ام نداعملا و رهإوجلا و فجتلا رئاص نم اميف رف

 هنكل هيضراعب تابيبنإل اباه ةعملقلا ىلت , يف نا * ناسللا فصو

 سنأتسإ باشلا كلذ كولملا فيس ىأر املف *لوطلا دئاز ليوط

 نا مث * رشيلا نم باشلا كلذ ريغ ةعلقلا كلت يف نكي ملَو هب

 هل لاقت بابجعالا ةياغ هبجعا كولملا فيس ىأر امل باشلا

 ينربجاف انه ىلا تلصو فيك و تنإ دالسبلا يا نمو كمسا ام

 هللا و انا. كولملا فيم هل لاقن * أيش ىنع هنم مرتك الو كقيدحب

 اناو يدوصقم ىناكيملا ابله نإك الو يرطاخ# اذه نئلا ٍتلصو ام

 مل لاقف © يبويلطم لانا ئتج .ناكم ىلإ ناكم نم ريسا نإاردقا ال

 ةقيمسسفعح ول

 اة بيا يي للا ل سب ا



 8 بئاضتقلا نم *ل لىرجام ؛عيمج كولملا فيس ناب - ةياكح

 دورقلا كلم دنع

 مشا صم دالب نم انا كولملا فيس هل «لاقف كيولطم امو .باغلا
 هشننا'.رث 1+ اوقف .نب :مضاغ ىلهلا همسا ئبا و كولملا .فيس

 تاننشلا كلذ :ماقف * هرخآ ىلا زمالا لو! .نم هل :وجام هل نكح

 "وضم يف ثنك انا -نامزلا كلماي لاق تكولهلا لعيس .ةمالخ يف

 دألب نم دالبلا :6له نيا و * نيضلا دالب ىلا :ترفاس كناب تعمسو

 كولملا فيس هل لاقف * بيرغرماو بيجع "يشل !ذه نا ىنيصلا

 « دنهلا دالب ىلا نيصلا دالب نم كلذ كب اننررفأتل ركل ميحص كمالك

 ثناك .ئتلا بكارملا عيمج ترسكذو ربلا .جاهو عبر اهيلعا جبرا
 كيلا كلصو :نقاو ناق نا١ ىلا هل:لورج ام .عيمج هل :ركذاو .نعم

 كل :لىرجام ؛يفكي فىلنملا نبا اي باشلا هل لاقف © ناكملا انه ين

 اذه نئلا كتصوا ينذلا هلل دمعحلاو © اه نئادش و ةبرغلا هذه نم

 اننا نوككت و تولما :نا نئلا كب سنأتس ال يذنع ىفغقاق. ناكملا

 كحاهل فرغي ال :ىتلا اةريزجلا هذه هيف .ناف * رئاقالا ا!نه ىلع اكلم

 لاقف «ءانهاه ةلدج" هتبملط ” ئش كو :مئانص ؛باتحصا|دوررتقلا له نانو

 يتجاح ئضقت نئتح: ناكم يف دعقا ناردتا ام ئخا اي كولملا تقيس

 .يننغابي هللا .لعل .يضرغ نع :لأس إو ايهندلا عيهج فوطا.ءولإو

 باغلا ناءرث © فقوماف«يلجا هيف ناكم ؛ ىلا .نئعسا نوكيوا يدارم

 دورق هغم و تا. مث © ةعاس درقلا .باغف هيلا زاشا و درق عهلا::تفتلا

 ةثاموحن هيف اوعض و:و طامسلا اومدق:و زيرحلا :طوفلاب .طسولا , ةدودشم

 اثيراصيو © اةمعظالا رئاش- نم اهيف و ةضغلاو بنهذلا ,نم ةفدح

 راغا. مث » كولملا !'يديا. نمب عانبتالا ةداع !نلع .ةفقا.و. دوونقلا

 نهتح اولكا رث ةمدغلا هتداع .يذلا:ظقو و اودعقف دوعقلاب. باتجحلل



 اهتهمارقدورقلا صقر و كولملا فيسلدورقلاكلمةفايضةياكح 004

 اولسغف بهذلا نم قيراباو طوشطب اوتا و طامسلا اوعفر مث * اوفتكا

 اهيف ةينأ' لك .ةينآ" نيعبرا وحن بارشلا يناواب ارءاج مث * رهيديا

 عيمج و.«مسهتقو باط.و اوبرطو اوذذلق و اوبرشف بارشلا نم. عون

 ئأر املفا# لكالاب .نيلك'الا لاغتغا تقو ىوبعلي.و :نوصقري دورقلا

 لادشلا نم هل ىرجام يسنو ,هنم بيعت كلذ كولملا فيس

 حاس , ملا مالعلا نع ثفكسف حجابصلا داز رهش كردا:و

 ةثامعبسلاد عب نى وتسلاو ةنماثلا ةليللا تناكاملف

 دورقلا :لغف ىأر امل كولملا فيس ناديعسلا كلملا اهيا ينغلب تلاق

 «.اه لئاذغ ون ةتبرغلا نم هل رج اما يسن و: زهنم بعيعت رهصقرو

 بهزلا تانا .لغمشلا ىف اهوعضو:و عومشلا او لقوا ليللا ناكاملف

 مونلا ثقو ءاج املو * اولك اف ةهكافلاو لقغلاي ناو اباوتارث « ةضقلا و

 هتداع ىلع باشلا ماق حابصلا نصا املف * اومان و شرفلا مهل اوشرف

 ظنا كابشلا اذه "نم كسأر جرخا هل لاقو كولملا فيس هبتو

 السقلا تكلم ادورق ئأرف رظنف * كامشلا تحت فتاولا اذه ةنيش يا

 لاقف * ئلاعت هللا هلا دورقلا كلت داع راعي امو. * اهلك ةيربلاو نقولا

 اوعمتجا "يش يال و ءاضفلا اىلم لق نوريغك دورت ءالوش كولملا فيس

 ىفام عيمج و تهت داه ةله نا باشلا هل لاقف * تقولا !ذه يف

 و © مايا ةغلث وا نيموي رفغس نم ءاجرهضعبو ىتا دق ةريزجلا

 جرخاو يمانم نمانا هبتنا تح انه نوغقي و تبس موي لك يف نوق أي

 يدي نيب ضرالا .نولبقي ىننو رصبي نيعف# كابشلا اذه نم ئَسْأ

 املف * وأ لىتح نكاجغلا#لطقأر ج رخاو * مهل اغشا ىلا نوفرصني مث

 ' لعت كولملا فيم نا مث © اوفقرصناو هيدي نيب ضرالا اولبق ةوراظن

 ١ 727777777772177777777777-10602جب 77772777777 ولا را كات 7©/71/7117ك771ز::771207001417-77 0



 م ىلا هلوضوو دورقلا ةريزج نم كولملا فيس رفش ةياكح

 مالسلا هيلع حون نب ثفاي رصق

 باشلا رماق © رئاسو هغد و كلذ دعب و لماك رهش ةدم باشلا .كنع
 ةمدخ ف ف د هعم رفسلاب درق ةئامل اوحن دورقلا نم ارفف

 2 رهرئازج رخأ قولا ةولصوا لو تح مايا ةعبس ةدم فكولملا فيس

 يف ةلحو كواملا فيس رفاس و ب ىلا اوعجرو ةوعدو

 امويو عوجب اموي#رهشا ةعبرا ةدم راغقلاو يراربلا و لالتلاو لابجلا

 راصو *راجشالا رمث نم لكأي امويو شيشعلا نم لكأي امويإ و عبشي
 * باشلا كلذ دنع نم هجورخ للع و هسفنب لعف ام نلع مدلنتي

 لاقف' + لعب نلع حراي دوسا اسبش ىرف هرثا ىلع هيلا مجري ناداراو
 حجرا ال نكلو لاخلا فيك م | ءادوس ةلىلاب هله له هسفن يف

 ناكو ناهبلا يلاع ارصق هأر هنم برق املف * ربشلا اذه يش يا رظنا نئتح

 ةركذ نب لا و و# مقالا هيلع حون ىنب ثف اي ةانب , يزلإ

 - «ءّن مد

 نا رت «ليشم رصق و ةلْطعم رب و هل وقب زيزعلا هباتك يف. ئلاعت هللا

 نأش ام ئرق اي هسفن يف لاق و رصقلا باب نلع سلج .كولملا فيس

 رمالا ةغيقح ينربخ# نمف كولملا نم هيف نمو رصقلا !اذه لخئاد

 زل و: ةيفاز ةعاس ركفتي عقف# نجلا نم وا سنالا نم .هناكم لشو
 ىلع لكوتم وه و يشمي ماقف * هنم جرخ# الو هلخدي ادحا دجب
 « افحا رد اخ يلام ةيبنج «ينزام» يف لهو بر دغلا ل خذ نع ىلاعت هللا

 « ةلوبسم ةراتس هيلع باي“ .همزاد قو فلماوبا ةقلث عديم ئاع رظن.و

 اذاو *:بابلا لخاد ىشم و ةديب ةراتسلا عفر و باهلا كلذ ىلا مدقتف

 ازيئالا: كلذ در : يف و *ر يبر سلا: طسملابب ششوزفم :قيبك ناوين ام وه
 اهييلع:و * رمقلا لثم اههجو ةسلاج تدب هيلع و بهذلا نم تخت

 تختلا تستو #* اهف افز ةليل يف“ سورعل اك يش و كولملا شوبلم



 رصقلا ىف نؤتاخ ةلود عم كولملا فيس ةاقالم ةياكح 9م

 امهلاوحا يف ضعب نم اههضعب لاوس و

 ةماعطال اب .ةنكالم اهلك و ةظغلا و بهشزلا  فاخحاهيلع و (ظامس.نوعبرا

 مالسلا هيلع تدرف رو بلا لبقا كولملا فيس اهأ املق * ةزخافلا

 رايخ نيم: انا ناقن * نجلا :نم وا ننالا“ نه تنفا لمه .هل ,كتاق و

 الف و كقود“لي رت "يع -يا هل تلاقن .كلم نب كلم .يناف .نمنالا

 ققيكو :هرخأ .ىلا هلوا "نم كفي لحب ينثدح .كلذ .كعب و © ماعطلا

 ثنغكو طاتلا ىلع كولملا :فينس :نسلجف'# مضوملا !فه للا" تلص و

 مشبه قعح فاخصلا كلق نم .لكا و اعئاج ناكو ةرفسلا . نع ةبكملا

 ةتئنا نم :هل تلاقت * تنبلا ىلدنع لعق و تعتلا ئلع غلط وكي :لسغو

 كولاهنلا فييس اهل لاقن * اذنه ىلا كلصإوا نمو تّمج نيا نمو كمسا امو
 تبسأ انهو «تنذا . يا نم يل لسق -هل ١ تلاقف * لي ونط يغيىدخف . انا اما

 امو' كنأش ام تنا ئني'ردتخا اهل لاقن"# كدازم امو انه ىلا كيوم

 ناكملا ١نه ين ةللع اق كنا ”يذ# يال و انف ىلا كب“ءاج نم و: كمسا

 نهلا كلم-تتب نوتاخ ةلود ىمتسا انا تنبلا هل:تلاقنا#* كدح و

 دالب ىفاام ريبك يلم ناتي نيالا ©«: بيلذرس ةنيلم يف نكاس يبا و

 كلذ ف ثالخلف -رهبك نصوح هيف و*# هنم  نسحا اهراطقا ئ كئهلا

 يف .انذزفاو يزاوتج'و ا انا تي وعت و يراوج“ عنم مايالا نم اموي ناتسبلا
 باحسلا فم ”يغو هلا رعشا .رلف#* حر شننو بغلن انرضو .ضوخلا كلذ

 «٠ ضرالاو ءاهسلا نيب يبزاط:و يراوج نيب نم  يتقطخ و يلع. لؤن

 يبزاط رث بلقلا ةنمهطم ينوكو يناخت؛ل نوتاخ' ةلود اي لوقي وش و
 | هيمن و نم بلقذا .رث «رصقلا !ذه يف يئلزنا كلذ كعب و .ةليلق ةدم

 ل+لاق و بائيغلا فيظن بابشلا نسح يلم باش وه اذااف هتعاسو

 ككم .قرزالا“ككملا.. نا انا٠:لاقف * ياديس ايدإل تلقف ئننيف .رعتا



 ؟؟!  اهيبادالب نم اهفطتخافيك تيرفعلانإ نوتاخةلود نايب_ةياكج

 نم فلا ةئامتس ةليا تن“ و مزاقلا ةعلت يف“«نكاس ' يبا و ناجلا

 قيبرط يف اردبباع تنك ينا يل قفتا و.* نمساوغلا .و ةزامطلا نجلا
 كيتفطخ.و كيلع تلزن و كتقشع و كتيأرف يلمبس لاح ىلا اهجوتم
 ينعضرم ونهو ديشملا رصقلا. اذه ىلا كب تعج و, يراوجلا ,نيب نم
 سنالا نم الو نجلا نمال طق .هيملا لصي بحا الف * ينكيص.و
 كنا يققحتف * ةنس' نيرشع و ةنام :ةريسم انفه ىلا لبنهلا نم و

 ناكملا !ذه يف يلدنع يبدعتاف ايبا كما و. ىكيبا دالب نيرظنتال

 رقيه ىنؤبلطت اهلك كيدي نيب رضحا انا و رطاخأا و .بدقلا ةنئوطم

 نع تتكسف جاسهصلا  داز رهش كرداو ينلمق و يسنقناع كلذ لعب

 هيبتبنشسييحسلا مالكإ |

 . ةئايعبسلادعب نوتسلا و ةعماتلا ةليللا تناك املف
 كوبساملا فيعبل تلاق' تنبلا. نا .ديعسلا كلملا اهيا, ينغلب تاق
 يل لاق و ينلبق و ينقناع ينربخا نا .دعب نابجلا كلم نإ مث
 ةيِعاس ينع باغ و ياا --- نم يناي+* هلو انه يدهعقا

 0 ءاغلغلا . موي نيلا ينع بهغي نييهاسام# ناد لعتتي عبارلا
 ىرعم بونشيو لكأي هميحم دنع و # .ةلاجلا هله للع وه و

 ينقلخ . يتلا ةلاد/ا ىلع ركب بتنب' انا و ينلبقي و ينقناببعي و

 ينثدسف .».يفيدح انهو وثا نلع يلا عقي مل و ربخ يل_ملعيب لو
 ناخاو. ليوط .يغيددح نا.هكولملا .فيس اهل: لاقنر# .كفي.لحب فبنإ
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 لامجلا عي فبل ةيعاضر تخانوناخةلود

 هنا هل تلاقف * ثيرفعلا 'يجمف انيلع تقولا. لوطي كتثدح نا

 ء الغلا مود يف الا تأي ملو ةعاسب كاوخد لبق ولا يدنع نمرفاسمترل

 لوالا نم كل لك رجاهب ينثدح و كرطاخ .بيطو ىدسقمطا و دعقاق

 هغي دنع أدتنأ مث ةعاط و اعمس كولملا فيس لاقف * وخلا ىلا

 لامعا ميد ةيكح ىلا لص املف « رخألا ىلا لوالا نم هلمكأ لتخ

 عيب اي.:كيف“ ىنط-وه ام تلاقو: *ر ازغلا' عومدلاب .اهانيع ترغ رغت

 قفنا ”ةيلوقت إو : ىنني ركذت اما لامجلا عيدب اي نامزلا نم 51 لامجلا

 كبح فسأتت ةفراضو ءاكبلا يف ثداز اهنا رث * تحار ىنيا نوتاخ ةلود

 فنا "نوتاخ ةلود اي كولملا فيس اهل لاقف * لامجلا عيدب اهركذت رل

 ىتتخا اهنا هل تلاقن * كتخا هذه نوكت نيا نمف ةينج يهو ةيسنا

 قلطلا اه ماجن ناتسبلا يف جرفتت تلزنيما نا كلذ اد و * عاضرلا نم

 ناتسبلا  !ذه يف لامجلا ميدب ما تناكو * ناتسبلا اذه يف ينتدلوف

 عيدب' ثدلو و ناتسبلا فرط يف تلزنف :ىلطلا اه ءاجن (هناوعاو ْيه

 يئاوح و امااعط اهنم بلطت يما ىلا اهيراوجضعبتلسراو * لامجلا

 عيلدب تفذخاو تماقف اهيلع ثمزعو هقباطام يمااهيلا تقةعبف * ةدالولل

 اهدا تماقا رث «لامجلا عيدب يما تعضراف ما نلا تقاو * اهعم لامجلا

 اهدالب نئلا ترئاس كلذ دعبو * نيرهش ةدم ناتسبلاىف اندنعاهعم يهو

 ظسو يف كئعيجا يلا تجتحا اذا اهل: تلاقو ةجاح يمال تظعاو

 ناميقتو ماع لك يفاهماعم لامعلا عيدب يتأت تناكو * ناتسبلا !ذه

 يما دنع انا تنكولف © امه دالب ىلا ناعجزت مث. نامزلا نم ةدم ان دنع

 انملش مسوتجم :نعن و اندالب يف اندنه كترظنوو كولملا فيساي

 نكلو * كدارم 'نلا كلص وا نتح ةليحب اهيلع ليحتتا تنك ةداعلا لغم



 آل“  ةلصوحّيئاهناتيزفغلا ع ورب كولملا فيدنا نوتاخ ةلود راباخا ةياكح

 قيدانص هعبس ين ةبلعلاو ىف ةبلع يف قغلاو قدح ىفروذدعلاو ىغفصع

 ىلا رمالا نكلو * ناكملا اذتق "نم يسال 0-1 نيرداق اونا انه

 قلاعتو يموق كولملا فيس لاقن # لمغا ”ىبش ياو نلاعت و هذاحبس هللا

 ودقنال هل تلاقن © ىئلاعت هللا ديري ثيح ىلا ريشنو برهن يعم

 يف نودلملا اذه. اهب فاجل ةنس ةريسم انبره ول هللا و كلذ .ىله

 ناج اًذاف عضوم يف يفتخا انا كولملا فيش لاقن © انكلهيو ةعاس

 تلت نا لا هاتقت نا ردقتام هل تلائز #* ه«لتئاث فريسلاب هبر خا يلم

 انا تلاقن © ناكم يا ئف ةهحورو و كولولا كيش اهل لاقف © هخور

 قندعلا ينا قغتاف * اهناكمب يلوقي ع اف ةلديلدغ ارارم اهنع هتلأس

 نع ينسيلأست 7 يل لاق و نم ظانتغاف مالالا هز اموي هيلع

 كحووا م مل 0 ثمد ام انا و * هللا لا كريغ

 فيكن ينيع ط-فو يف اهطحاو دككحوو ظدفحا ام انا .كفك ناو

 * نيمملا ىنيغ لفم اهتظفخ كحوز تفرغ اذا و.كدغب يتويح' نوكت

 كالل-ه نا نو_مجنملا ربخا ثحدأو نيح ينا يل لاق كلذ .لنعف

 تزخاف * ةيسنالا كولملا دالوا نم نتحاو كي لع نوكي كور

 تغصضو و قه يفزوفصعلا تشبع و روفضم ةلصؤح يف اهتغضوو خر
 يف بلغلا تغضو وبلغ عبتس' لخاد يف ةبلعلا تغضوو ةبلع يف قا

 بناَج يف ماهنز نم قباظ يف قيدانصلا تعضوو قيدانص' ةعبش تلق

 نحا ردي امو رشنالا دالب نع ليعب يئاجلا اذه نآل طيحملا .ركبلا !قه

 !نهىلغ نحال ىلوقتالو كل تاق انا اهو # هيلا لصي نا سنالا نم

 اهلا الا نع قتكشف حابضلا داز رهش لرداو كنيبو ينيب رمه :هناف
 مم رق

 م



 رخبلا نع تيرفعلا حورل كولملا فيس جارخا ةياكح ومع

 ةثامعبسلا لعب نيعبسلا ةيفوملا ةليللا تناكاملف

 تربخا انمل نوتاخ ةلود نا ىيعسلا كلملا اهيا ىنغلب تلاق

 يمجلا هلاق ام هل تنيب و اهفطخ يذلا ينجلا حورب كرلملا فيس
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 هباهثدحا نم هل ثلقف تلاق اننيب رس اذه و اهل لاق نا يلا

 كنا هللا و هل تلق مث * هل لوسقا ىتح كريغ كدحا ينينأب امو

 فيكف © كحا هيلا لصيال ريظع نيصح نصح يف كحور تالعج

 هللا ردق و لاهملا ضرف ول ئتح سنالا نم .فحا كلذ ىلا لصي

 ىلا لضي سننالا نم دحا نوكي فيكف نومجنملا لاق ام لغم

 ناميلس ردا ةعبصأ يف مسهنم دحا نال اوبر لاقف * اذه

 متاخلا اذهب هدي عضيو انهىلا يتأي و مالسلا (مهيلع دوئاد ىبا

 300 لااا ارب ىا :ةالمتسالا هلع تحب : لوقي ١ ىثب « .ءانقلا هجوب..ليلع

 جري و بلعلا و كلذك قيدانصلا و ةرسكيف توباتلا علطمف

 انا وه كولملا فيسلاقن * انا توماف هقنخب و ىلا نم روفصعلا

 يف مالسلا امهيلع دوئاد نبا ناميلس متاخ اذه و كىلملا ىبا

 همالك له رظنن .نئتح رسعملا اذه ”ىطاش ىلا ابنب يموقف يعبصا

 الصو نا سلا :ايشم و نانثالا ماق كلذ بلنعف قىص ما بذك اذه

 فيس لخد و * رحبلا بناج ىلع نوتاخ ةلود تفقو و رسحبلا ىلا

 ءامسالا نم متاختلا اذه ينام ىدب لاق و هطعو ىلا ءاملا ىف كولملا

 نالف حور جرخ' نا مالسلا هيلع ناميلس قحب و مسالطلا و

 نوباتلا علط و رحبلا جاه كلذلنعف * ىنججلا قرزالا كدملا نبا

 قيدافصلا رسك و ةرسكف رجكلا ىلع هبرض و كولملا فيس هلخاف



 لوك كلفلا ىلع نوتاخ ةلود عم هبورهو ينيلل كوطخلا فيش لتق ةياكح

 اعلظ و رصقلا ىلا اهجوقو * قعلا نم روغصعلا جرخاو بلعلا و

 ينقبا لوقي وهو رئاط ريظع”يش و ةلئاه ةربغب اذا و * تختلا قوف

 * كدوصقم فكغلبا اناو وم ا وو صوم ىلملا ىنيا'اي

 لدي الثل رو فصعلا لتتاف ىنجلا ءاج .لق نوتاخ ةلود' هل' تلاقف

 © كلعب ينلتقي و تس 55 كيني و رصقلا نوعلملا اله

 فيكو نوعلملا !ذه دي نم ادصاخ لت نوتاخ ةلودتلاقف * دوسا دامر

 هناف انالب يذلا نلاعت هللاب ناعتسملا كواملا فيس لاقت © لمعف

 كولهلام فيس ماق مث د ه«ربق سيف امم امهصالخ نئلع اننيعتو انربدي

 !باوبآلا كلت تناك و باوبا ةرسشع وحن وصقلا باوبا نم علقو

 الابح اذخا مث * ةضغلاو بهذلا نم ةريماسمو دوعلا و لدنصلا نم

 ضعب ىف اهضعب ٍتاوبالا اطبزو مسيرجالا و ويوحلا نم كانه تناك

 اهايمر و رخبلا ىلا اهب الصو نا ىلا نوتاخ ةلود ووش نواعتو

 ىصقلا“ ىلا اعجز مث * ”ىطاششلا ىلع ةاطبو و اكلف تراص نا فىعب هيف

 تيتاوهلا و رشا جا كىلذكو 4« طغقفلا و بض للا فاعلا المحو

 فخ يذلا نم رصقلا ىف ام عيمج القن و * ةسيفنلا نداعملا و

 اميهل المعو * هبيخ# الو ةافك هيلع لكوت نم يذلا ىلاعق هللا ىلع

 يرجي فكلفلا كرت و لابعلا الح رث فيداجملا ةئيه ىلع نيتبشخ
 ةعبرا ةدم ةلاجلا كلت نئلح نيرئاس الازي لو * رحبلا ىف امهب

 تقاضو برلكلا امهيلع فتشا و دازلا اههت» غ رف ئتح رهغا

 ناك و #* هيف امه امم ةاجنلا امهقز ري نا هللا نم ابلطف امهسفنا

 فلخ نوتاخ ةلود لعج# مان اذا امهريس ةدم يف كولملا فيس
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 ةليل ةلاصاا كلت ئلع امهامنيبف * امهنيب فيسلا ناك بلقنا اذاف ةرهظ
 .اذإو # ةناظقي نوتاخ ةلود و .امئان ناكإكولملا فيس نا قئفتاف ىلايلاا رم

 ةدنيملا كلت, ىفو ةنيم ىلا ءاجو رجلا فرظ. نلا .لام. كلفلاب

 عع تثتريللدتب الجر تبعمس و بك ارملا نوتاخ ةلود ترظنف #3 بكارم

 تعمس املف * رش روبكو ءاسو رلا سير ثدختد يلا ناكو. ةيرحملا

 ندملا نم ةنيدم ةئنيم ربلا اذه نا تملع سيئ رلا تثوص .نوتاخ ةلود

 لواملا فيس توهبدو | لب لبش احرف تحرفف راوعلا ىلا الص و امهناو

 ةنيدملا هذه رسا نع سيرلا اذه لأساو مق هل تلاقو مونلا نم

 بم يخا ايهل لاقو ناحرفوضهو كوليلا ف.س ماقن »ع ةنيولا ة:له نع

 سيرلا هل لاقن * اهكلم مما امو ةنيملا ةىملهل لاقب امو ةنيدملا ةله معا

 هذه الرو ةنيملا هذه. فرعت ال تنك اذا ةيحللا دراب اي هجرلا مقاس اي

 نقو بي رغ انا كولملا فيس لاقف © انه ىلا تمجافيكف ةنيدملا

 لاقف * بيع وه ام لاؤسلاو كتل ًاسفانه ىلا تلصوف جول ىلع تعاط و

 نيمك ةبثنيم لمست  .:ةنيملا هذه و ٍةيرامع .ةنيدم هذه سي ريا

 ا!ديدش:احرف تحرف .مالكلا اذه نوتاخ ةلود تعمس املف * ىنيرحبلا

 كولملا فيد اي. تلاقن ريشلا ام كولملا فيس لايتن هلل دمحلا كناق و

 رهش كرداو يباوخا يجمع ة-ة:يذملا :لغ كلم ناف بي رقلا جرفل اب رشيا

 جا حس سا

 ةئامعبسلا دعب نوعبسلاو ةيداعلا ةليالا تناك املف

 كولملا فينبل تلاق اهل نوتاخ ةلود ناديعشلا كلملا اهيا .ينغلب ثناق

 همضاو يباوخا يمع ةنيدملا :له كلم نباف بيب رقلا جرغلاب رشبا



 الرخا اههعم هقاق الضو :كنع امهايإ كواملا ىلاع بملط ةياكد

 ىلاع ةنيدملا «ذه ناطاس لم“ هل لقو هلاسا هل تلاق مث * فكولملا ىلاع

 هنم طاتغم .وهؤ..سيرلا هل ناقف * كلذ نع هلأسف بط كواُملا

 كقرع نمف بي رغ لجر انا امناو انه ىلا تثج ام يِرِمُع لوغق ثنا
 ناكو نسي رلا تفرع و نوقاخ :ةلود تحرفف»# ةنيدملا بجاش رغب

 اهيلع شتفيل جرخ انمناو اهيبا ءاسور نم وهو:نيذلا :نيعم هسوسا

 ةنيدم ىلا لصو تح ارئاد لزي ىلو * اهدجب رلف كندقف نيح
 رلك لاعت. نيدلا نيعم سير اي هل لق كولملا فيسل تلق رث .* انههنع

 كولملا فيس مالك سي رلا عمس املف * هلهتلاق امب ةاداتف كتديس

 لاق مث * ىينتفرع فيكو تنإ نم بلكاي هل لاقو !ديلش:اطيغا ظاتقغا

 سحنلا :|قهواا حورا نتح .موشلا نم اضع ينول.و.ان :ةيرخملا ضعبل

 ىأرف * كولملا .فيس ةهج ىلا هجوت وو اصعلا .لخاف * هسار رسكاو

 ققحو قمأت مث * هلقع شهدن اف اجه« ابيدع ًايشهيف يأرو كلفلا

 سيرلا ه4 لاقن » رمقلا ةقلذف لغم ةسلاج ىهو نوتاخ ةلود ىارفرظنلا

 عموم املف #* نوتاخ ةلود "ىمسق هيو هل لاقف كللنع يذلا ام

 اهنا فرعو اهوساب ممس نيح هيلع ايشغم مقو .مالكلا اذه سيرلا

 ىلا هجوت و هيف امو كلفلا كرت قافا املف .# هكلمب تنبو هت كيس

 ككملاىلا بجاحلا لخدن.# هيلع نذأتس اف كلملارصق عئط و ةنيدملا

 * لوخدلل اب هل نذ اف كرشبيل كيلا ءاج نيدلا نيعم سيرلا نا لاق.زو

 كنع كلم اي هل لاقو هيدي نيب ضرالا لبتو كلملا ىلع. لخدق
 ةثيط :ةنيدملا ىلا “تنلصو ىنوتاذ ةلود  كيؤنا-كنبا نءافاةزاقبلا

 اهلف * همامق ةليل رمقلا لثم باش اهتبححو كلغلا يف يهو ريخب

 نم.رماو ةينس ةعلخ سي ولا ىلع علخو حرف هيخا تنيربخ كلملا عمتف

 اه رضحاو اهيلا لسراو هيخا تنب ةمالسل ةنيدملا اونيزي نا هتعاس



 فوسو ىنوئاخ ةلودلهلخاو كولملا جاذ ”يجم ةياكح ب ميم

 مث « ةمالسل اب اهه انهو اههيلعزلم و كواملا فيسو يه ةلنع

 اول هنا ْ # ةدنع هو تدجو هتنبا ناب هملعيل هيخا ىلا لضرا هنا

 وبا كواملا جات رفاس و ركاسعلا تعمتجاو زهجت لوسرلا هيلا لصو

 ةلود هتنبب عمتجا و كولذؤلا ىلاع هيخا ئلا لصو نتح نوتاذ ةاود

 ةعمج هيخا: نع كولملا جات لعق و * !ديدش احرف اوحرفو نوتاخ

 لئتح اورفاس و كواملا فيس كلذكو هتنب لخا هنا * نامزلا نم

 اوحرفو اهم اب نوتاخ ةلود تعمتجاو اهيبا دالب بيدنرس ىلا اولصو

 اماو* هلثم ئريال اميظع اموي كلذ ناكو * ح ارفالا اوماقاو اهتمالسب

 تاعف كنا كواملا فيس اي هل لاقو كولملا فيس .مركأ هناف كلملا

 امو هيلع ككيذ اكأ ناردقا ال اناو هلك رهخلا اله هه عمال اي

 يق اينما يول ديظ 7 روىاب: كعس ديزل ركوب ر# 5575 برالا 0

 يربنسسا و ى ركام كل تبهو لق يناف دنهلا دالب ىف ركحت و يعضوم

 كلذ قنعفرا# كل ىنم..ةبه نوكي- كلذ ميمجو نمد خو: يئئاؤخ و

 هل لاقو ةركشو .ىكلملا يهد نيب ضرالا لبقو كولملا فيس ماق

 ينم دودرم وشو ىل ه«تبظ وام حيوج تابق لق نامزلا فتكلم اي

 ةنطلس الو ةكلمم كيرا ام نامزلا كلم اي اناو * اضيا ةيده كيلا

 . هذه كلملا هل لاقن * يدوصقم ينغلبي نلاعت هللا نا الا كيرا امو

 الو :ذخ اهنم هتبلط امهم فكولملا فيس اي كيدي نمب ىنئئازخ

 هللا زعا كولملا فيس لاقف *ريخ لكينع هللا كازج و هيف ينرواشت

 فلكل * يدارم غلبا ىئمثح لاملا ىف الو فكلملا يف يلاظح ال ةكليلا

 * اهتاوسا و اهعراوش رظناو ةنيدملا هله ينج رغتا نا نآلا يضرف

 4! اروضعب اذ ليعلا فايحع نم افرنر مل اورمهست نإ ىلملا_حاقيرملل



 “سو دعاس مم كولملا فيس ةاق الم ةياكح

 قو قوسلا ىلاعلط و اهبكرف * ليخلا دايج نم امجلم اجرسم اسرف

 هعم و اباش ىأرذا الامشو انيمي رظني وه امنيبف * ةنيدملا عراوش يف

 ةاخا هيشي ؟كجوف هلم أتفإ رانيد رشع ةسم* هيلع يذاذي وهو ءاهق

 لوط نم هلا> و هنول ريغت هنا هلا هنيعب وظ رم الا سفن يفو * ادعاض

 !نه ود اه هلود نمل لاق نشا #8 هنرعب يا عيل تاقشهو ةبرغلا

 ي شنلإ رصقلا ى )| ةولدواو ةوذخ لاقف * هيلا هباوث اف عرب تس ول باشالا

 مهل لاق هنا اونظف * ةجرفلا نم عجرا .نا ىلا مك د نع ةولخو هيف انا

 هكيلامم نم كولمم اذه لعل اولاقو ىنجسلا ىلا“ ةولضواو هوذخ

 « ادعاق ةركرتو ةوديتو نجسلا ىلا ةولصواو ةوذخاف « هنم برش
 |دداس هاذا ىسنو رصقلا ملطو ةجرفلا نم كولملا فيس عجرف

 ىراسال اب اوجرخ املو ىنجسلا ىف ىءاسراصق * كحا هل ةركذي مار

 لراس الا عم لغتشيراصو مهد ا!كعاس اودذخا تارامعلا لاغشا ىلا

 أركذتي وهو رهش ةدم ةلاحلا ذه لع ىعاس ثكمو خسولا هيلع رثكو

 كولمنا فيس لغتشا قو #* ينج» بيس ام هسفن يف لوقدو هلاوحا يف

 نبلج كولملا فيس نا قغت:اف * هزيغو:زورصلا “نم .اعيف قلها اهب

 اوذاك نيذلا كيل امملل لاقف * !دعاس هاخا ركذت و مايالا نم اموي

 تلق اما اوااقف #2 ينالذلا مويلا ىف وس ناك يذلا لك وامملا نيا هعم

 مالكلا !ذه ركل تلق ام انا كولملا فيس لاقف نجلا ىلا ةولص وا .انثل

 باجحلا لسرا هنا مث ههيف انا يذلا رصقلا ىلا: ةرلص وا ركل تلق امناؤ

 نيب هوفقواو ةديق نم ةوكف مث ديقم وهو هيلا هباوت اف فعاس نلا

 انا هل لاقف تنا دالبلا يا نم باش : اي هل لاقن * كولمتلا فيس يدي

 كولملا فيس 8 املف * سراف ري زولا نب كفعاس يمسأ و رصم نم

 نمو * هتبترب قلعت و هيلع هسفن ئقلا و تختلا قوف نم ضهن همالك



 هيلع ىرجام بك والملا فيش مادق فعاس ناهب ةياكح دعو

 ظ 55 اصملا نم رغملا ىف

 ثيح هسلل دمدعلا دعاس ىخا اي لاقو !ديدغ ءاكب ىكبيراص هحرف

 جمس املف * رصاع فكلملا نيا .ك ولولا فيس ب وخا انهن و ثشع

 نورضاحلا يجحتف «ايكابتو امهضعب عم اقذاعت هفرعو هيخنا مالك دعاس

 مامعتلا ىلا هب اوبهذي وادعاس اوذخ أي نا كولملا فيسرما مث © امهنم

 هب اوتاو.ةرخ افاب ايثوسبلا مامحلا نم هجورخ لنعو * مامدلا ىلا هباوبه فف

 كولملاجات ماعاملو © تتلا ىلع هعم هساج اف كولملا فيس سلج“ىلا

 سلجو رضح و كعاس هيخاور كواملا فيس عامتج اب. اديرش احرف حرف

 نا مث «رخ الا ىلا لؤالا نم مهل ىرج لق اميف :نوث نحت ةغلغلا

 تقرغ.و: بكرملا تقرغ اهل كوالملا فيس. اي .يخا اي لاق ادعام

 زاسرو: بشق حول ىلع كيل امملا نم ةعامجو انا عيل بكيل لنيملا

 ةردسعب ميرلا انامر كلذ دعب مث .* لماكر هش ةدم ر حملا ىف انب

 نيب انلخ لف #* عايج نحعذو اهيلع انعلطف ة ري زج سلع ىلعت هللا

 لقاو .الا رعشن ملف * لكال اب انلغتشا و هك اوفلا.نم انلكا و راجش الا

 انف امكا قؤف اوبكرو انيلع.اومث وف. تيرافعلا لثم .ماوقا اهرلع جرخ

 قرنا ام ينبكر يللمآل تانقف * انريهج قوت متن اف .انب اوشما انل اولاقو

 يضتبقر يلع هلجر فل مالكلا كلذ ئنم عمس :اهلف * ينتبكو "يش بالو

 همنا تذنظف ليرخ الا ةلجرب يرهظ برضو * ثوعا نا تدك تح

 ةوب يلدغ يقب امو يهج و. ليلع ضرالا ىف تعقوف يرهظ عطن

 يديباذخ اف عئاج ينا فرع تعقو ثميحف * شطعلا و عوجلا ببسب

 لك ىل .لاقف * ئرغمكلا نم ىف ورام الا ةروغك ةرجش ىلا:يب نتاو

 * تعبش تح .ةرحشلا كلت نم .تلكاف خبشت ئتح ةرجشلا هذه نم

 ةلكلذ نلف نتح قلق روغ تازغم امف يرايتخا ووغب ىغما تءوقو



 ١ بئاصملا مرفسلا ين ةيلعورجام كولملا فيس ماىق لعام نايب ةياح

 يرجا ةعاسرو ى ثما ةعاس ترصف * يف انتكأ قون بكرو صخشلا

 ارامح 5- يروع ٍلوقيو كى-عغ بكازو هو .لورها ةسعاشو

 مايالا نم اموي بنعلا ليق انع نم أيش انعمج اننا قفت اف * كلغم

 ةرفحلا كلت تراصف * انلجو اب ةانسد نا دعب ةرفح يف هانعضو مث

 نق سوشلا ان دجوف *« ةرفدلا كلت ىلا انيتاو ةهمان ربصق ةريبك ةكرب

 روعتإلا ركبت و ه«بم برشن انيقيف ارمخ راصف ءاملا للف تب رض

 00 رمحي يذلا ام اولاقف * ركسلا ةوشن نم صقرنو ينغنو انه وجو
 ام و' اذه نع اولأست ل مهل اذاقف * نونغتو نوصق رّذ رك مضإاو

 100 الا ةقيقح فرعن ئتح انوربخا اولاقف # هنع اوشا اب نوديةق

 * ضرع نم الوط هل فرعت ل داو ىلااتب اوبشذف * بنعلا ريصع

 2 * اهأرخأ نم اهلوا فرعي ال ببنعلا نم مورك يداولا كلذ لغد

 يناد ه+تلكو الطر نيزرشع ردق هيف يتلا كيت انعلا نم دوقنع

 تي أر و اريقك أيش هنم اتعمجت هذه نم اوعمجا انل اولاقن * فوطقلا

 ةانسدو ابنعاه ان الهف * ريبكلا ضوعلا نم ناك ةريبك ةرغح كانه

 غلب اذه مهل انلقو * ارمخراصف ةرم لوا انلعف امك انلعف و انلجو اب

 ريمح ان لنع ناك هنا انل اولاقن هنوب رشت يش يا يفف ءاوتسالا كح

 مه انيقس اف ,همج امج يفانوتس اف مهسؤر تيقب و مهانلكاف مكلفم

 ءالوه يفكي اما انضعبل انلقن نيتأملا وحن اوناكو او دتر مث * اوركسف

 * ريظعلا يب علا هلل آب الا ةوق ال ولود الف اضيا انولكأي تح ني نا

 صلخت و ىهنم 00 رولع#ب مث ركسلا رهتباع يندفع ردن 2

 ا جالا 000 يوسع * مهي ليا نم

 لاق نم لكو +رماذه نواوقت "يش :يدال مهل انلقت رم اذه نولوقيف

 اوفاخن * هموي نم تومي هناف ثارم رشع هنم برشي .ىل نا كلذ

 ن



 بقاضملا نمرغسلا يفهيلع رجا كو واملا فيس مادت دعاس نايب ةياكح ؟!* م

 ةيقب اوب رش املف + يو انوقسا انل 1 7-3 نم

 جامملا مالكلا نع تتكسف حابصلا داز رهش .كرداو مهنم نوكي ام

 ةئامعبسلا دعب ن وعبسلاو ةيناثلا ةليللا تذا امل
 رانلا تيقاوا امل لاق اهيءاس ناديعسلا كلملا اهدا ىنغلب تنلاق

 اهطسو يف ناليغلا تراص و كيل امولا نم ىعم نمو انا بطلا ىف

 نا لعب مهيلا انه لق مث #3 مهذم نوكي ام رظتنل كيعب نم اذذقو

 يذلا يلاعت هللا ان بمحت * دامر موك اوراص مهاني ارفرانلا كيدمخ

 مث * رحملا لخاس انباط و ةري زجلا كلت نم انجرخاو مهنم انصلخ

 ليوط صخشب اذاو * لكال اب انلغتش اف رادثالا ةريثأ ةريبك ةباغىلإ

 مف همازقو# نالعشم اههن اك نينيعب ىينذ الا ليوط ةيجألا ليوط ةماقلا

 حزفو رشبتسا انأر املذ # هتيفيك يف ئرخأ ةءامج ةدنعو اه اعريريفك

 ةاش مبسكل مبذا ىتج يدع اولاعت الهس و الها لاقو انب بجرو

 لاقن كعض وم ىنياو هل انلقف * ركمعطا و اهيوشاو مانغ الا :لم نم

 ةراغم اورت ئتح ةهجلاوزه ىلا اوبشذ ان لبعلا اذه نم بيرق

 مهعم اوالعتا ذو اوبح ورف ركلشم ة ةروثك افومض اهيف ن اف * اهيف اولخد ف

 ةهجلا اكلت قئلاافرسف قدح ه«مالكنإ اذ ىلقتع اذ * ةنايضلا مكلزهجذ ىتج لوتح

 نيد # انايمع رهلك اهيف نيزلا فوهضلا امير د ةزاغملا رض انلخدو



 وعم بئاضملا نمرغسلاى ف هيلع رجا كولملا فيس مانق دعاش نايب ةياكح

 * ركضرم و .ركفعض ببس ام هن ولوقت يذلا لوغلا اذه ”يش يارهل انلعف

 لي يف ركعتوا "يلا ام انذل :اولاق * فويض عاد و اولادي كالا نيالا ات

 ليأي لوغ انه * ريظعلا .ي لعلا هلل اب إلا ةوتالو لوح الن وعلملا !نه

 اله مك انمعا فيك رهل املعذ * انلكأينا دي ريو انامعا قو مدآ ينب

 فيكو مهل انلغن © انلغم ركيمعي ثقولا اذه يف هنا اولاقت لوغلا

 متتنا ركل لوقيو * ىنبللا نم حادق اب ركبت أي هنا انل اولاقف انيمعي

 هتم نوب رشت نيحف هنم اوبرشاو ىبللا !ذه او لخت رفسلا نم .:نتجعق

 'ترفخت ةليح) الا صالخانل ىتب ام ىسغن يق تملقف © انلغم نو ريدت

 لوتغلا نوعلملا لخد ةءاس كعب من * اهيلع ىسلجو .ضرالا ىف ةرغح

 يعط نم لوان و احلق ىن و انف « نبللا نم حادقا هعم و ائيلع

 اذه اىةفعغ اًماطع زبلا نم رتئج ىتنا انل لاقو * احنق فحاو لك

 حلقلا تاخ اف أنإام اف « رجلا 2 يوشا نتعح هنم اوب رشاو ىبللا

 يديه :تحار كق 8آ تح و ةرفحلا ىف هتقلدو يمخ نم هتبرقو

 كىعضي وشو جمداو يكبا ترصو يديب ينيع تكسماو .تيمعو

 ماقنإ# ايمعف يتبللا اب رش امهن اف ياقيفر نانث الا اماو * فختال لوقبو

 نيج ينجكيبر# و ةراغملا باب ىقلغو هتعاسو هتتو نم نوعلملا
 ياريغ سجن '* رييللا نم "يش يلع امو اليز مه .ين للج وف يعالضا

 نم خايس اب ءاجرو ايواس و مانغا ةغلث رهف ا حرفف انيوس :أرف

 هم لقو هاون و راخلا 2 اهسوو مانغ الا را ام يضر

 هبرغو ارمخ نلالم قرب ءاجرث * امهعم لكاو الك اف يققيف رز :ىلا
 فييكو :موغلا ىف قرغ هنايسفن يف تاقف « رخو ههجو ىلع .دقرو
 راغلا ىف اههتعضوو نيس اهنم تفذخ اف خايسالا تركذت مث * هلتقا

 يلطس و تددلشو' تمق. رثأ* ملا لغم اراص نتح اههيلع تزيصو



 بئتادملا نمرفسلا ىف هيلع لص «رجانم كولملا فيس مالق دعاس نامب ةياكح. ؟ عع

 نم ضهنف * يتوقب امهيلع تاكناو هيئيلع قف امهتلخداو نوعلملا نم

 * يمع نا لعب ىينكسمي ناداراو هيم لق ٍليلع امئاق حورلا ةو الح

 نيذلا نايمعلل تلقن ىفلخ. ئعسيوه و ةراغملا لخاد هنم تب رهف

 لا عاس اي مهنه لحاو لاقف #3 نوعلم)ا اله عم لدعلا فيك :لنع

 لاعت و ءلخف اليقض افيس اهيف لجت ةقاطلا ءله 'ىلا لعصاو ضهنا

 تدذخا و ةقاطلا ىلا تدعصف * لمعت فيك كل .لوتا ئتح يدنع

 هطسو يف «به رضاو ةلخ لاقف لجرلا كلذ كنع تينأ و فيسلا

 * يرجلا نم بعت لقو هفلخ تي رجو تمقف لاحلا ىف تومي هن اف

 هطسو يف فيسلاب هتب رضو هيلا تبت رملتتمل نايمعلا ىلا ءاجف

 يللا لاق 00 ةينأد ةبرذ د رضا نا توجهف ةيناث ةب رض ,ينب رض اف

 شيكا نب ةطومت الا ددءاخ :ةيفاع قي رع هييرضت" ال ء ينيسلا رباع :ىلد

 حابس هلا مالكلا نع تتكسف .حايصلا داز رهش كرداو انكلعي و

 ةتامعيسلا لعب نوعيسلاو ةقلاثلا ةليللا فكنا أمل

 لوغلا تب رض امل لاق !دعاس ناديعسلا كلملا اهيا ينغلب تلاق

 ئانباوض اف ىلتق تدراو يفتب زض. تيحا لجر اي. ىئل لاق فيسل اب

 فيسلا ىلع ينلد يذلا يل لاقن * هب رضا .نا تممهف ةيناث ةب رض

 تلغتم.اف « انكاهي و شيعي لب'تومي ال هناف ةيناث ةبرض هبرضت ال

 مت يونس لاقف رد تامف هير ماو ط8 3

 جذنو رجوي كير ر فض انيلع ى د ام هل تلقف * ر# !له نم



 :«زعو بئاصملا نمرغسلا ىف هيلع ىرجام كو لملا فيس مالق فعاس ىايب ةياكح

 انمقاف * ليوط ربلا نال ليبنلا اذه نم .برشنو مانغ الا ةذه نم

 نمو مانغ الا :له نم لكأن نحنو نيرهش ةدلم ناكولا اذه يف

 ماي الا نم اموي رخبلا ”ىطاش ىلع انسلج اننا قفتاف * هكاوغلا ةذه

 اهلشا ىلا انرش'اف *« دعب ىلع رحبلا ىف حولت ةريبك ابكرم اني ًارف

 ةري زجلا هذه نا نوفرعي اوناكو لوغلا كلذ نم اوفا * رهيلع انححص و

 لضافب هيلا اذرش اف بورولا اوبلطف * نييمد"لا لك أب لوغ اهيف

 باكرلا نرمف لحاو لاقف * جملع عيصن افرضاو مهنه انيرتو انمئامم

 نييمدأ حابش الا هذه ليرا ىنا باكرلا رشاعم ب ردبلا ليدح ناكو

 اليلت البلق انتهج او راس صن مث * ناليغلا 57 مهيلع سيلو انلغم

 مهيلع انددرف انيلع اوملس نويمدا اننا اوققح' املف © انم اوبرق ناىلا

 اندو زت اننا مث * انو ركشف نوعاملا لؤغلا لتقب رض انرشب و مالسلا

 تراسو بكرملا انلزن مث * اهيف يتلا هكاوفلا نم “ يغب ةريزجلان م

 5 انيلع ثراث كلذ دعب و * مايا ةفلث ةلم' بل جير يف انب

 جيرلا بذج تح ةدحاو ةءاصس ريغ ناك امف وجلا مالظ دادزاو

 ريظعلا هللا ردقف © اهحاولا تقزمتو كثرسكناف لب ىلا بكرملا

 ةبيط مير تتا لق و * نيموي يب راو هتبكرو اهننم عولب تقلغقا, يتا
 نئلاعت هللا ينل دوا لتح ةين امز ةعاس يلج رب فدانا حوللا قوف ترصف

 ابيرغ ترص لق وو ةنيدملا هذه ىلا تءلطف ه ةمالسلاب ربلا ىلا

 يل لصحو عوبجلا يبرضا لق و * عنصا ام يرداال اديحو !ديرف
 تعلق و تيراوت دق و ةنيدملا قوس ىلا تيتاف * ربكالا دهجلا

 «للا ىضقي نئتح هنمثب لك لدار بفن يف تلقو ءابقلا اذه

 هنورظخي اطساغلب يلي يف ءابقلا كيفن اي. ينا مث © ضاق وشام



 ' ٠ ةضق عامتساو اهترايزلنوتاخةلود كهعنامجلا عيِدب ؟يجم .ةياكح 2 ع

 لش :كعب ينت ركىلت كنا مث * .ينودجس و ىناملغلا ين طخ اف رصقلا

 هلل قوعلا و :يل ىرج امب كتربخاا لق و كدنع ينق رضح اف .ةلملا

 ةلودؤبا كولملا جاتو كولملا فيض .ممس املف # عامتج الا ليلع

 ,للعا نق و « اذيدغ ابجع كلذ نم ابجعت لعاس ريزولا ثيدح نوتاخ

 * كءاساغيخاو كولملا :فيسل ادملم اناكم نوقاخ ةلود وبا كولملاجات

 ىلع ةلعاسملا كنم دارملا ةكلملا اهتيا نعاس ريزولا لاقن * هناميحأ

 :©# ىلاعق هللا ءاش ناةدارم غابي نتح ةدارم ينييعسأ معن تلاقف هضرغ غولب

 ا!ذله * انيعرق و اسفن بنط اهل تلق و كولملا فيس ىلا تتفغلا مث

 ةكلملارما نم ناكام اما و © فاش ةريزو وكولملا فهسرما نم ناكام

 لا نوتاخ ةلود اهتخا ع وجرب رابخالا انهيلا تاصو اهناف لامجعلا عيدب

 ةنيز يف اهيلع مالسلا و اهترايز نم كىبال تلناقن * اهتكلمم و اهيبا

 ةدملهلا اهتنه و انهينيع نيب اهتابت و اهتقناعو اهيلع تملس و ىنوتاخ ةارد

 ةلودل لامجلا ميدي تلاقف ناثدحتتاتسلج مث * ةمالسلاب لامجلا عيدب

 ىتخا اي نوتاخ ةلود تلاقف. * .ةبرغلا يف .ىل ئرج ”يش يا نوتاخ

 نم ىئالسخلا ئساسقت.ام اي رومالا نم ىل نئرج امع يبيلأست ال

 .ينا .يتخا :اي تلاق كلذ فيكو لامجلا ميدب اهل تلاغن * دئادشلا

 قورزالا .ككلملاب نبا هين ىلع .نيوبتخا نق و بيشملا زوصقلا ىف:تنك

 كولملا فيس ثيدح و ةرخآ ىلا .هلوا نم ثيدعلا ةيقبب اهتثدح ىث

 لو تح .لاوشالا و دئادشلا نم ىئساق ام و رصقلا ىف هل لىرجام و

 عاق تنام قرزالا كلما نبا ىلتق فيك و فيشملا رسصقلا يلا



 ورعالا  كواملا فيسةبح# لصاب لامجلا عيدمل نوتاخ ةلودرامخا ةياكح

 اهتروصةيف يللاوابقلا هببس ناواهارا هقشعو

 اخشاش نلا للخد فيكو فيداجم اهل لمع و اكلف اهلعج و باوبالا
 #3 يبئاجعلا برغا نماذه نا يتخا اي ه«الاو تلاقو لامجلا مد فب نبيعتف

 ءاهحلا ينعفمب نكل هتياح لصاب يربخا نا ديرا نوتاخ ةلود كيلاق مث

 ئتتوفرو يتخا تبناو لرفلا ليان لامجلا ميدب اهل تلاقن + كلذ نم

 «:ريخلا الا يل نيبلطت ام فكنا فرعا انا و ريثك "يش :فكنيبو. ينيج و

 ىنم ىيبيحتسن ال و كرللنع اهب ينيريخأف يذم ىويدتست 6 ياىنمف

 رظن هنا نوتاخ ةلود اهل تلاقن » كلذ .نم أيش ينم يفخت الو

 امهيلع دواذ نب نامميلس ىلا كوبا هلسرا يزلا مءابقلا ىف كتروص

 اهلسرا ىقلا فدتلا و ايادهلا ةلمج يف رصم كلم ناونص ىبا

 اهلف * هحتثي نالبق كولملا فيس ةدلول هاطعا صاع فّلملاو + هيلا

 اهقشعف تكتروص هيف ىأرف هسبلب نا داراو ييتف كولملا فيس ةلِْجا

 بردا و كلجا نم اها لئادشلا هذه ىئساق و كبملط يف جرخ و

 ججأ سس ب سما مالعلا نع تتكسف حابصلا داز رهش

 ةئامعبسلا كعب نوعبسلاو ةعبارلا ةليللا تناكاملف

 لامجلاميدب تربخا نوتاخ ةلود' نا فيعسلا كلملا اهيا ينغلب تاق

 ماسبقلا اهببس ناو اه ايا هقشع و اهل كولهلا فيس ةبحم لصاب

 باغو اماه هكلم نم جرخ ةروصلا نياع نيحو * اهتروص هيف يذلا

 ةاسساق“ام لاوشضالا نم نساق هنا اه) تناقو * اهلجا نم هلها نع

 نم" تاجخ و اههجو رمحا لق و لامجلا ميهدب تلاقن * كلجا نْنم

 نؤفهفثي ال سنالا ناف * !دبا نوكي ال ”يش اذه نا نوتا-خ ةلود



 فكولملا فينم عم ماكنت ناب لامججلا عيدب مادق نوناخةلود غرضت ةياكح

 اهرطاخ لجالاهلوبقراههجو هيرتو

 نسحو فكواملا فيس اهل فصق نوتاخ ةلود تراصف * ىاجلا عم

 اسهل ركذت و هيلع ينثت لزت مل و # هتيسورف و هتريه و هتروص
 يثدعت يلاعت ىلجالو ىئاعق هللا لجال يتخا اي تلاق ئتح هتافص

 يذلا مالكلا !ذه نا لامجلا ميدب تلاقن * ةدحاو ةملك ول و هعم

 ةينفتويم عمست ل اهن اكو © هيف كعيطا الو هعمسا ال هنيلوقت

 هتروص نسحو كولملا فيس ةسيح“ نم يش اهبلق يف عقب ماو

 لبقت و اهل عرضتق تراص نوتاخ ةلود نا رث » هتيسورفو هتريس و

 ثنا و انا ةانعغر يذلا ىنبللا ىدب لامجلا عيدب اي لوقتو * اهيلجر

 يعمست نا مالسلا هيلع ناميلس نفاه يلع يذلا شقنلا ىدب و

 * كهجو هيزا يناب ديشملا رصقلا ىف هل تافكت يناف « اذه ىمالع

 تناو يرطاخ لجال ةدحاو ةرم كتووص هب رت نا كيلع هلئابق

 اهدي لبقت و اهيلا عرضتتو اهل يكبق كراص و * هنيرظنت ئرخالا

 كنعف # ةدحاو ةرم ى رهجو هيرا كلجإل تلاقو © تيضر لتح اهيلجرو

 تجرخ و ا_هيهلجر و اهيدرت تابت و نوتاخ ةلود بلت باط كلذ

 نا يراوجلا ترماو * ناتسبلا يف يذلا ربكالا رصقلا ىلا تءاج و

 بارسثلا يناوا نلعج# و :بهذلا نم اتمخأ هيف نبصتي و هنشرغي

 فواملا فيس ىلع تلخد و تماق نوتاخ ةلود نا مث * ةفو

 فيواملا فيس هيردمر ؟ ادهن يف ناسلاج 000 ةردزو دءاس و

 تنا ناستسبلا ىلا هجوت هل تلاق و * هدارم لوصح و هبرا غولبب

 امكرظني ال ثيحب سانلا نيءا نم ايفتذا و رصقلا الخداو كرخا و

 فيس  ماقف * لامجلا عيادب و انا يجا ئتح رصقلا يف نمم لحا

 ٠ نوتاخ ةلود هيلع امهتاد يذلا ناكملا ىلإ اهجوت و دعاسو بولملا
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 ناتسبلا ىف ناجرفتي ازاض و ءوخا ىلءاس و ايو عمتجا مث

 * كولملا فيسو لعاس رما نم

 لامجلا ميدب و يش تتا امل اهناف نوتاخ ةلود رما نم ناك ام اماو

 اولعف و ةنيزلا عاوناب مادخلا هنحتا نا دعب هيف اتلخد رصقلا ىلا

 لانهجلا عيدبل اودعا لق و * نوتاخ ةلود هب رهترما ام عيمج هيف

 تختلا كلذ لامجلا عيدب ثأر املف * هيلع سلجتلا بهنلا نم انتخأ

 تثنا ىقوو * ناتنببلا .ئلع فرشت ةقاط اهيناجب ناكو هيلع تسلج

 نوتاخ ةلود و يش لامجلا عيدب تاكاف رخافلا ماعطلا عاوناب مادخلا

 تايولعلا عاوناب تعد مث * تفتكا ئتح اهمقلت نوتاخ ةلود ثراص و

 * امهي ليا اتلسغ و ةيافكلا بسحب اهنم اتاكا و مادسخلا اهرضخاف

 ناك ام !ذه*هكاوفلا نم نالكأي و



 ؟ها' هبلطو كولملافيع ىلعةتاطلا نم لامجلا عيدبرظنع وذو ةياكح

 كولملا فيسوشاذهناب اهايا نوتاخ ةلود فيرعتو اهدنع

 *« تاساكلاو قيرابالا تفصو مادملا تالآو بارشلا أيش اهنا مث
 ساكلا ”المت مث لامجلا عيدب يقست و ”المت نوتاخ ةلود تراصو
 اهيناجب يثلا ةتاطلا نم ترظن لامجلا عيدبنارث © ىه برشت وأ

 اهنم ثحالف ٠ ناصغالا و رامثالا نم هيف ام تأرو ناتسبلا كلذ .ىلا

 هنلخ و ناتسبلا يف رثاد وه و هتأرف كولملا فيس: ةهج ىلا ةتافتلا
 يرذي وه و راعغالا دشني كولملا فيس تعمسو ٠ بعاس زيزولا
 فكرداو ةرسح فلا ةرظنلا كلت اهتبقعا هترظن املف * رازغلا عومدلا

 حاسس يل املا مالكلا نع تقكسف حابصلا. دازرهش

 ةثايعبسلا دعب نوعبسلا و ةسماخلا ةليللا تناكاملف

 فيص تأر امل لامجلا عب كب نا كيعسلا كللا انقا يغلب تلاق

 تقفتلاف © ةرسح فلا اهتبقعا ةرظن هترظن ناتسبلا ىنرتادوش و فكولملا

 نم يتخا اي اهل تلاق و * اهفاطعاب رمكلا بعل لق و نوتاخ ةلود . ىلا

 « :نافهل بيتك ناهل و رئاح وهو ناتسبلا ىف ةارا: يذلا باشلا !ذه

 « هارن لتح اندذع ةروضح يف نوما له نوتاخ ةلود اهل تلاقن

 نوتاخ ةلود هتدان كلذ كنعف « هيرضحاف هيرضحا نا 0 اهل تلاق

 كلامج و فىنسحا مدقا و انيلا دسعصا ىلملا نبا اي هل .تناق و

 امللف * رصقلا ىلا يعصف نوتاخ ةلود ثوص كولملا فيس فرعف * انيله

 نوتاخ ةلود هيلع تشرف * هيلع ايشغمرخ لامجعلا عبالي ىلع ةرظن عدو

 مادق ضرالا لبق و ضهن رث © هتيشغ نم قاف درولا ءام نم اليلق
 يمدعا نوتاخ ةلود تلاقف * هلامج و هنسح نم تتهبف لامجلا عيدب

 ىناعتهللا ءاضقب ىتاجن تناك يزلا كولملا فيس !ذه نا ةكلملا اهتيا



 يدصقو # كلجا نم تاقشملا لماك هيلع رج يذلا وشو هيدي نلع

 يغب نم و تبكح# لق و .لامجلا ميدب تلاقن © فكرظنب هيلمشت نا

 ةياوم ع سيل سنالا نال * باشلا |ذه اهب ىفي ئتح دو-هعلاب

 « ادبا يدنع قوكيال ءانولا مدع نا ةكلملا اهتيا كولملا فيس لاقن

 كثايبألا ةذه ىشنا و اهيدي نيب كب هنا مث. © ءاوس قلخلا ٠ لكام و

 مم * س5906و ل 6 س96 كه

 نا جر هاس فرطب بكى زذضم 7 ب ةطعتسا لامجلا حب لب ايا

 00 را لا نم ا كل تءمجام قبح

000 0 
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 وهم راتخيال امهنمالك ناب لامجلا ميدبو كولملا فيس ةدهاعم ةياكح
 ناجلاو سنأألا نمادحا رخآألا ىلع

 3. ا هه وهو هرره م6 ءهر

 ىتشانح و يتجهم مكيف تينفا
 توم م سو

 يذلا انآو ل 58 ارلسان ات اكييق

 يل عيلب هل تلاقف * اديرش ءاكب ىكب ةرعش نم غرف املف

 هلا كتم. ىجا الف ةيلكت اب ليله لبنا نا فاخآ ينأ قلقلا ل

 « البلح نك يلع و يلا ل ناك امبير سنالا ناف * ةبحم الو

 سيقلب لذا مالسلا امهيلع دراد نب ناميلس ديسلا نا راعآو

 اهل لاقف * هيلا اهنع ضرعا اهنم نسحا اه ريغ ىلا نا

 *« ءاوش سن الا لك هللا ىلخ ام ظ

 ني رصبت فوسو كماذقا تحآ روم و دهعل اب يأ هللا ءاَش نا اناو

 ميدب هل تلاقن © ليكو لوقا ام ىلع هللاو لوقا امل اقف اوم لعفا ام

 لع ده اعتنو كنيد رذق ىلع يل فلحاو نئثمطا و فعتا لامعلا

 امملف نم ىلاعت هللا م هبحاص ناخ نمو * انضعب نوخن ال اننا

 ةلي امهنم لك عض وو دعت مالكلا كلذ اهنم كولملا فيس عممس

 نمال ادحا هبحاص ىلع رام# ال امهنم ذاك نا افلاحأ و

 0-0 ايو ينوع أي فكواملا فيس

 ةدشنمايكابت و ةينامز ةعاش اقئاعت امهنا رث * نجلا نمالو سنالا

 تايب الا هذه ىلفن اف كؤولملا فيس ىلع دجولا
 جيدوس# وقل م د مسن ص 6

 عمو ىبلتةاوهي نم نأش ىلع

 بالغو امهحرف

 "َ سا #6 ” م م ساس اص ران ساحب

 2 اقايتشا و امارغ تيّكب
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 يتوق و يلوحب آل يرابطسا لاَجم
 - سور“ م 5

 يروم رقسلاو مال أ | نم يبن و

 كولملا فيس. ماق كولملا فيسو يه لامجلا .عيدب تفلاحت نا العب و



 لخو !ذا لءفياذام فكولملا فيسل لمعلا عب دب ريلعت ةياكح 1ةرع

 اهن لو فنع مرا ناتسي

 ةلماح ةيراج اهعمو * اضيا يشمت لامجلا ميدب تماقو يشم

 عيدب ثتدعت ىث * ارمخ ةن "الم ةينانق اضيا ةلماح و لكالا نم أيش

 ايثكمت ملف * مادملاو لعالا اهيدي نيب ةيراجلا تعضوو لامعجلا

 اقناعت و مالسل اب هتقق الف لبتا لق كولملا فيسو الا ةعاس ريف

 جا يملا مالكلا نع تتكشف حابصلا داز رهش كرداو ادعقو

 ةثامعبسلا دعب .ر وعبسلاو ةسداسلا ةليللا تناكاملف
 ماعطلا ثرضحا امل نايحلا عيدب ناديعسلا كلملا اهيا ينغلب تلاق

 نالك أي ادعت مث * مالسل اب هتقال كولملا فيس ءاجو بارشلاو

 ناتسب تلخد اذا كلملا ىبا اي لامجلا ميدب تاقن# ةعاس ناب رشيو

 اهتناطبو رمحا سلطا يم يجو * رقي رصتم زينك ةهض" قرت جا
 ةسلاج ازوجع لرق فكناف كفيف وقو ةميخلا لخد افرضخ اريرح نم

 تاخد اذ اف * رهوجلا و ردل اب عدرم روح الا بهزلا م. تخآ ىلع

 هبتست 'ليت تغتلا ةهج ىلا رظناو ماقتحاو بداب اهيلع رلسف

 لاعنلا كلت لف © نداعمل اب ةشكززم بهزلا نابضقب ةجوسنم الاعن

 كقرو ,قينميلا كيطبا . تحت اهطح مث كسأر يلع ايس امان

 كل تلاقو كتلأس اذ اف * سأرلا قرطم تكس تذاو ز وجعلا مارق
 ناكملا !اذه كفرع نمو انه اه ىلا تاصو فيكو تّج نيا نم

 لخدت ىئتح تنا تكس اف *لاعنلا هذه ثذخا ”ىش يا نأش نمو

 اهرطاخ يضرتست و كيلع اهفطعتستو اهعم ثدعتت و هذه يتيراج

 * ليرت ام ىلا كبيجت و كيلع اهبلق فطعي نلاعت هللا لعل مالكل اي

 حب اهل تلاقو ةناجرم اهمسا تناكو ةيراجلا كلت تدان اهنا م



 لذ 2 اهتدج لنعلعفتولوقتاذامةيراجأل لامجلا عيدب رملعت -ةياكح

 يف ينو اتت الو .مويلا اذه يف ةجاحأا هذه يضقت نا كل يتبح“
 كلو ىلاعت هللا هجول ةرح تناق موهلا اذه يف اهتيضق نأ و * اهث اضت

 تلاقن# كيلع آلا يرض رهظا الو كتم زها يدنع نوكي'الو: ماركالا
 كل اهيضتا ى تح كتجاح ام يل ىلوت ينيعرونو يتديس اي اهل

 فقفاتتكا ىلع ىسنالا اذه ىامحت نا اهل تلاقف * ينيءو يسأر ىلع

 انيثمايخ ىلا هيلع اقؤَو يبا 1 يتدج دنع مرا ناتسب ىلا هيلضوت و

 لاعنلا فخا هتي أرو هاياو تنا ةميخلا تلخد اذإو * هيلع ىظفتعتو

 تم و تيتا قي رط :يا نمر .ثنا نيا نم.هل !تلاقو اهمادغتو
 لاغتلا ا ةلاه كنملا خا يشايا ناش :نمو#ناكملا':!له" ىلا: ةلكلضالا

 ةعرسب يلخدا كلذ لنعف * كل اهيضتا ئستخح كتجاح ”يش ياو

 وه و * انه هب تّمج يذلا انا يتديم اي اهل ىلوق و اهيلع ىملسو

 ككملا ئبا لتقو فيشملا رصقلا ىلا حار يذلا وهو صم كل ىبا

 * 'ةملاس اهيبا ىلا اهلص واو نوتاخ ةلود ةكلملا صلختو قرز الا

 يمعنتن اهتمالمب كرشبيو كربخي نا لجال كيلا هتلصواو يعم هولسران قو
 ريلم باشلا اذه اما كيلع «4بلل اي اهل يلوق قا دغب مث * هيلع

 ةتكتا يتديس اي اهل يل وق كىلذ لئعف # رعت كل لؤوقتف يتديس اي

 [هكلم و رصم بحاص وه و ةعاجشلا و ةؤرملا و ضردعلا لماك

 هتجاخ ”يش يا كل تلاق اذاف * ةديمحلا لاصخلا رئاس لوح لق و

 يه و ئدتم ىلا كل لوقت و كيلع ملست يتديس نا اهل: يلوقف
 م/كاومااملك الملا >اب اهيلع تلاط دقف جاوز الب ةبزاع تيبلا .ىف ةدعاق

 اهما ةويج و كنوخيح نا اهنيج و زت ام يش يال و اهجاوز مدعب

 يض تناك ناف اهجاوز يف لمعن فيك كل تلاق اذاف * تانبلا لثم
 اذهل لمغن نحن و هنع انربخ' لحا اهرطاخ يف عقو وا !دحا فرعت



 مراناتسب ىنزوجعلا دنع هلاصياو كولملا فيسل ةيراجلا لمح ةياكح 5

 يتديس اي اهل يلوت كلذ لنعف * دو ةياغ ىلع اه دارم ىلع

 مالسلا ةيلع 1١ ينجب وزد م رتنك متنا كل لوقت كتنب نا

 لشرا لقو © يف بيصن هل :نكي لاف ربا يف يروح. هل متروص و

 ينقشعف هيف ةشوقنم نتروص ىنأرف * ةدارل هاطغافرصم كلم ىلا هابقلا

 جرخ و اهيف ام و اسيندلا نع ضرعاو هماو هيبا كلم كرقو

 نم لاوشالا و كئادشلا ربكا ئساق و ههجو .نلع ايثدلا ىف امئاف

 كينيع ضمغ هل تلاق و كولملا فيس تامح ةيراجلا نا رث * يلجا
 ىلملا نبا.اي هل تلاق ةعاس لعب .رث * وجلا ىلا هب كيراطف لعفف

 هل تلاقف * مرا ناتسب وشو ناتسبلا رظنف هنيع متفف كينيع متفا

 هللا ركذف «ةميخكلا هذه كولملا فيس اي لخدا ةناجرم ةيراسجلا

 اكل قزف اشعل( نه رطمداب ةيبيع لف ون ليجد "ور كولملا فيم

 ماشتحاو بداب اهنم برقف * يراوجلا اهتمدخ يفو تختلا نئلع /ةلغاق

 هل تلاقن .*لامجلاميلب هل هتنصو ام لعف و اهلبق و لاعنلا فخا و

 ماو تنا+ دالسبلا يا نم و تلبقا نيا. نم و.تنا نم زوجعلا

 اقتلوتلبك ل لاعنلا ١ ةنه :تدزخلا. يلف يال وا .ناكملا : اذه تا. كيفاج

 تلخد كلذ .لتعف * كل اهضقا مو ةجاخ ىلع يل تنلق ىتم و

 ثيلح# تثدحت رث * ماشتحاو بداب :اهيلع تملسو ةناجرم .ةيراجلا

 تخرص .مالكلا !ذه زوجعلا تعمس انملف *اهل هتلاق يذلا لامجلا عيدب

 نجلا و :نمتالا نيب لصع# .نيا نم .تلاق :و اهتم تظاتغا و اهيلع

 جادت يسسملا مالكلا نع .تتكسف .حابصلا .داز رهش فكردا و قاغتا

 ةئامعبسلا دعب نوعبسلاو ةعباسلا ةليللاتناآملف

 نم مالكلا تاعمنس انيمل نميعلا نا ليعسلا كلبلا اهيا ينغلب تيلاقإ



 0 عيل ببر لغيال ناكوملولا فيس نم قاغيملا لامجلا مي دبة دج لخا ةراكح

 لايهغاهنبا شيتغتل ةيراجلا لامجلا عيدب ةدجلاسراو لامجلا

 * قاغتا نجلا مم سنالل نيانم تلاتو © !ديدش اظمغ تطاتغا ةيراجلا .

 ليلع ثيما و كمال غ نوكأ و كعم قفتا انا كولملا فيس لاقف

 ياس ىنيرظنت فوس و كريغ رظنا الو كققد ظفحاو فكبح

 نا مث * ىلاعت هللا ءاش نا كعم يتورم نس> و يبذك مه-ع و

 تلاق و اهسأر تعفو مث ةقرطم اهسأر و ةينامز ةءاس ثتركفت زوجعلا

 قحو رعن اهل لاقف * قاثيملاو لهعلا ظفد“ لش ميلملا باشلا اهيا

 لنعف ا» لهعلا ظفحا ينا ءاملا ىلع ضرالا طسب و ءامسلا عفر نم

 نكلو * ىلاعت هللا ءاش نا ىكتجاح كل ىضقا انا زوجعلا تلاق دف

 هكاورفلا نم 1 جرغت و ناتسبلا ىلا ةعامسلا ةذه يف قبو

 لايهش ينلو نلا ثعبا لىتح اهلثم ايذللا ىف ال و اهل ريظن ال يتلا

 * نلاعتهللاءاشنا اريخالا نوكي الو كلذ ناش يف هعم ثدعتاو رضعحيف

 لامجلا عيب هتنب كجوزا و يرما نع جا رخ# الو ينغلاخ# ال هنذل

 فيس عمس اهاف# كولملا فيس ي كل ةجوز نوكت اهناف اسفنف بطفق

 جردخو اهيلجرو اهيدي لبقو اهركش مالكلا كلذ اهنم كراملا

 ئلا تتفتلا اهناف زوجعلا اما و * ناتسبلا ىلا اهجوتم اه لنع نم

 هيرظنا و لايهش يدلو ىلع ىشتف يعلطا اهل تلق و ةيراجلا كلت

 ه* هما دنع هترضحاو هب تعمتجاف لايهش كىلملا :ئلع .تاعتفا)و

 هناذ كولملا فيس رما نم ناكام اماو * اه رما نم ناك ام اذه

 ناكملا !فنض ىلا ولا خا لنج وبا وداعا اها 7

 انا رهضعبل اولاق مهنا مد« ”قرززالا كىلملا نبا لتق يزلا هلعل و

5 



 ةياكحو قززالا كلملا با لتقينلاوههناب كولملا فيسرارتا ةيكح :

 1 قرزالاىكلملا دنعءايا رهباهذاوةاياناجلا فخا

 اليلق نرشمتي اوراص رث * هنم ربختسن و هلأسنو ةليد؛ هيلع لاتحن

 اودعق و ناتسبلا فرط يف كولملا .فيس ينلا اولص و نا نلا اليلق
 كلملا نبا لقق يف ترصق ام جيلملا باشلا اهيا هل اولاق و * ةدنع

 « اهب ركم لق ارادغ ايلك ناك هناف هنم نوتاخ ةلود صالخ و قرزالا

 رقيلا زظنف# هتلتق فيك و ادبا تصاخ اماهل كضيق هللا نا الول و

 2 نيعبضا يف ي ىلا متاخلا اىلهب هتلتق نق مهل ناق و كواملا فيس

 نانثا و «بيدي ىلع نانثا ضبقف هلتق يذلا وه هنا مش دنع تثبثف

 كلملا موق هعمسيف ميصي ال ئتح همف لولع ضبق رخآلا و هيلجر لع
 نيرئاط اولازب ملو هباوراطو ةولمح مهنا مث 3 مهيويا نق ةو فل قنيف لايهش

 كلم اي اولاق و * هيدي نيب ةوفتواو رهك-ام لانعءاولؤذ ئتح

 هل نها [يلاقرووسه نيا و لاق كرو : لتاسيعبا كان جب نق نامز لا

 قرط ر هازل ئردبك :ةعاهج ون ينل تلتت:له قرد الانكلملا هل ناقن

 كولملا فيس هل لاقن * كعم هلعف بنذ ريغب و قح ريغب

 ذزللا لسهلآي: قاكهنالا هنا لنه زاةملظلا لركل ىتاهتتعلتقاانا معن

 كل يشملا ردصقلا و ةلطعملا رثبلا ىلا مهب بهذي و كولملا

 مقاخخلا اذهب هتلتق وو * مهيف: قسغي و رفيف نب و مهنمب قرغيو

 ةرازيونللاقبقيو زاظلا ئلا..هحو دب هللا“ نجع و يالا يف يذلا

 دنعف * كش الب ةدلو لتاق وه اذه نا قرز الا ىلملا دنع تبق

 زيغ نم ةلاحم ال يدل و لتاق اذه هل لاقو ةريزوب اعد ىلذ

 بعصا :هبذعاوا ةلتق مبقا هلتقا لهف هرما ين يلع ريشت اذامف # كف

 لاق اوضع هنم اوعطقا ريكالا ريزولا لاقف * لمعا فيكوا باذع

 اق و يآ ةوهسلور ىعلأ لاق و اديدش ابرض مود لك ؛وب رضا رخأ



 د55 ةدج غامسو هسنحو صاضقلا نم كولملا فيشلريما صالخ ةياكح

 كلملا عم ةلتاقملا ىلع لايهماهنبا اهضيرختوربغلا !ذهرزامجلا عيدب
 ةلي نم كولملا فيس صياخ' للجال قرزالا

 ةوبلصا رخآ لاق و رانل اب هرق رحا و اعيمج «عباصا اوعطنا رخأ

 كليملا كيع ناكو * هيأر بشسحعإ ملكتي مهنه للا وو نككراصو

 * روشهدلا لاوحاب ةفرعم و رومال اب ةربخ هل ريبك ريما قرزالا

 عامس يف كل يأرلاو ام الك كل لوقا ينا نامزلا ككم اين هل لاقف
 ناكو هتلود سيئرو هتكلمم ريشم وه ناك و * كيلع هب ريشا ام

 لع. ماقن *-”يش يف هفلاخي الو هيأرب لمعي و همالك عمسي كلملا
 ترشا اذا نامزلا كلم. اي هل لاقتو * هيدب نيب ضرالا لبقو هيص لق

 لاقن * نامالا ىتيطعت و هعبتت له رمالا اذه. ناش يف. ٍيأرب كيلغ

 كلتق تنإ. نان يكلم ناتنن«:قامالا :كيلع زا؛كياز نيب كي ١

 تقولا !ذه يف هلتق ن اف * يمالك لقعتت ماو قدصن لبقت ماو اله

 فلل وحر راك مالو هيام نو اعيد وينام ١
 نق !نه ناف نامزلا كلم اي ربص اف * ديزتام.هب لعفتاو ةتدجاو

 راصو لايهش نكلديلا : ىنين' ناييفلا ميدب جوزت و مرا ناتسب لخد

 هلاج نيفخا ةامو: كيلا .ةباؤتاو يلع اوضبق كتمامج و>«.!نحاو#نمل
 ىنم هرأث بلطي لايهش كىلملا ناف هتلقق ناف * كنم الو مهنم

 نيلع ىل .ةرديتتغم ولو و هنن :لجا نم زكسعلاب تكيناي و هكدا

 اذه * هنجسب رماو كلذ هنم مهسف * ةتاط هب كل سيل و ةركسع
 عيدب ةدج ةديسلا رما نم ناك ام اماو * كولملا فيسل رج ام

 شتفت ةب راجلا تاسرا لايهش اه للوب تعمتجا اهل .اهناف لامخلا

 هتدجو ام تلاق و اهتديس لا تعجرف هدجت راف فكولملا .فيس ىلع

 3 كواملا فرس 2 مهتلأس و ىناتسبلا ةءاجع ع تام سرأف ىناتسيلا 7



 ابييطت قرزالا كلملا ىلع اركسع لايهش لاسرا ةياكح 0
 قرزالا كلملاةمي زهوهماباقل

 نم صاخشا ةسم#ب اذاو * ةرجش تحت ادعاق هانيأر نحف اولاقف

 هرلمح ىهنا ث « هعم اوثدحت و دنع ارلزن قرزالا كلملا ةعامج

 لامجلا عيدب ةدج ةديسلا تعمس املف «اوحار و هب اوراط و همذاودس و

 اديدش اظيغ تطاتغا و * اهيلع نمي رل ةيراجلا نم مالكلا كلذ

 اكلم نوكت فيك لايهش كلملا اهنبال تلاق و اهمالقا نئلع تماق و

 هب نوحورد و انفيض نوذخأي و انناتسب ىلا قرزالا ىلمل ١ ةعامج ياو

 نا يغبني ال هل لوقت و هضرحت هما ثراص و * ا تال لا

 لتق سنالا اذه نا. يما اي اهل لاقت. * كتويح. يف لحا انيلع | لودعتي

 هيلا يهل ويك ة5لي ين هللا ةامرف 2 وهو قرزالا ككليلا ىبا

 هنم بلطاو هيلا بضذا هما هل تلاقف * ىسنالا لجا نم هيداعا و

 0 قل قلي ناعت وا علمت كيلا: هملسنوا ةويقلا# ىناكد اف :افقيتح

 ايا ىلا, لااوب ةييوتيو :هدالرا و ره ةويسلاب ٠ قررالاب ليلا نيكسماف

 ولا نتي ييلبب رهحبذا 55 ةويحأب مب ينتثا و هعابتا نم هب

 وي ليا ووفق يف فكلعجا ال هب كترما ام لعفت مل نا و * ةرايد

 حابصلا دازرهش كردا و امارح نوكت كل ا هتيبر يتلا ةيبرتلا و

 جب سس سس سس _ ا ملا مالكلا نع 0100

 ةئامعبسلا لعب ىنوعبسلاو هلا ةايللا تناك املف

 اهنب ال تناق لامعلا ميدب ةدج ناديعسلا كلملا اهيا ينغلب تلاق

 ايقاب ناك ناف كولملا بفيس رظناو قرزالا ياللا ىلا بهذا, لايهش

 ع6 نادمخاد موا لوح ةيسهجلاب م ينتنا و 4 ذولي يرم لمماكو



 5| عم هتعلادمو 4ع ه4 رخ نم لاي عمد قرزالا كلملا ةياكش «زاكح

 لخأيال هنا نم قاةيملاذخاوةركسع للع لايهش ةعلخو

 57 ولملا فيس نم هنبارأت

 الق هب فكترما ام لعفت و هيلا ب بهيلت. ل ناتو

 ماق كلذ لنعف © امارح كتيب رت«ىوكق: + ئنمل: نما لمي

 ةياعر و همال ةمارك هيلا هجوت و جورخلاب ةركسع رما و لايهش كلملا

 مث © لزالا ىف اردقم ناك ”يش لجال و ا-هبابحا رطاوخ و اهرطاخأ

 ىلملا ىلا اولصو ىئتح نيرفاسم اولازي ل و ةركسعب رفاس لايهش نا
 هركسعو وه قرزالا كلملا رسكناف * التاقتو نا ركسعلا ىتالتو قرزالا

 ميهوطبر و اه رباكاو هتلود بابرا و اراغص و اراهك ةدالوا اوكسم و

 فيس نيا قرزا اي هل لاقف * لايهش ىكلملا يدي نم مور محبو

 لايهش اي قرزالا كلملا هل لاقف * يفيض وه يذلا يسنالا كولملا

 ةذه لصعغت يدنلو لتق يسنا لل-جال لش و ىنج انا و ينج تنا

 فيكو يحور ةحار و يدبك ةفاشح و يدلو لتاق وش و * لاعفلا

 هل لاقن # ينج فلا |ذكو اها تقرمثاو اهلك لامعالا ةذه تلمع

 قتعاو كقتعأ اناو:هرضحاف ةويعلاب وه ناك ناف مالكلا اذه كنع .لخ
 تنا ىدذا اناف هتلتق تدك ناو * كدالوا نم هيلع: .تضبق . نم: لك

 نم كيملع زعا اذه له كلم اي قرزالا كلملا هل لاقن * كدالوا و

 دالوا فطخب هذوكل املاظ ناك ىدلو نا لايهش كلملا هل لاقف * يدلو

 هالطصيلا رئبلا و دفذيشملا رصقلا دول مهعضملاو فكولملا تانب و سانلا

 انننيب ا دك يدنع هنا قرزالا كلملا هل لاقف * مههف قسفيو

 نيبو قرزالا كليلا نيب بتك و رهيلع علخ و مهنيب ملصاف هنيب و

 خغهنيضو# لايهش قلملا ةيلتستو ةللو ىلتة ةهج نم ميح كواملا فيس

 نشا ل مايا ةغلث ةركسعو وش ةىلاع قرزالاىلملا ماقاو خديلم ةفايض



 جاوزو لامجلا عي دب مم كولطملا فيس جاودزا ةياكح دلت

 نوتاخةلود عم نعاس

 لايهف بجعت و !نيدغ احرف هب تحرتف هما لولا هب ئتاو كولملا فيس

 ,هتياكح كواملا فيس هل نئكحو # هلامجو هلامكو كو املا فيس نسخ نَض

 لايهش ككلنبملا نأ مث : *« لامجلا عيد مم هل عدو امو اش اه رخأ ىلا اهلوا نم

 هنالك راهر هيفرما 7 ةعاط و اعمسف كلي تيضر ثيح يمأ أي لاق

 هناف اًميظع احرف كانش يلمعاو بيدن رس ىلا هب يحورو هيزخف

 اهبراوجو يه كرفاس اهذا مث *« اهلحا نم ل اوهالا ىساقو يلف فاش

 نوتاخ ةلود مال يذلا ناتسبلا ىنلخد و بيدنرس نلا نلصو نا نا
 نعمتجااو؛ةنيعلا' ىلا نيضم نا كعب: لا مجعلا عيدب هترظنو

 فرشثا ناك فْيكو قرزالا كىلملا نم هل رج اهبروخعلا ىنمتث كحو

 مث * ةدافا ةداع الا يف سيلو قرز الا كلملا ىنج#» يف تؤملا ىلع

 نقعو هتلود رباكا ممج نوتاخ ةلود ابا كولملا جات كّلملا نا

 عض وو ةينسلا عاخلا علخ ذو كواملا فيس ىلع لامجلا عبدب لقع

 00 ضرالا لشن واملا فيس ماق اذ لنعت © خياجللا" ةواخالا

 قاخا و. ةجاح كيم :بلطا ان اوفعلا كلم اي هللاقو كولملا اق يدي

 يحوز تبلط ول هللا و كولملا جاق هل لاقف.* ابئاخ اهنع يندرت نا

 ناديرا كولملا فيس لاقن * ليمجلا نم تلعف امل كنع اهتعنم ام

 لاقف ككابلف انلك رهضت تح لعاط يخ َِئ نوتاخ ةلود ةكلملا جوزت

 لقع لقعو ايناث هتلود رباكا عمج هنا ث ةعاطو اعمس كولخلا جات

 نم اوصلخ امل و * باتكلا ةاضقلا بتكو دعاس لنلع نوتاخ ةلود هتنب

 اماقا مث ةنيدكملا اوديزي نارماو ةضغلاو بهذلا اورغن باتكلا ع

 قلع دعاس لذدو لامجلا ميدي ىلع كولملا فيس لخدو * حرغلا

 ' عيلبب ىئلتخ# كولملا فيس لزب رلو * ةدحاو ةليل يف نوتاخ ةهلود



 997  امهيوباعماجوع امتجاورصمىل' دعاسو كولملا فيس حاورةياكخ
 بي لنر ىلااههعوجرو ةعمج رش لنعامهٍدوعقو 7,

 له ىلملا نبا اي مايالاضعب يف هل تلاقن * اموي نيعب را لامجلا

 لق هلل شاح كولملا فيس لاقن * "يش سلع ةرسح كباق يف ىّقب

 كرم اف د ال مان يجوط اورمتسا لض رظناو وسم ضراب يماو ين اب

 هماوةيباب كولملا فيس عمتجاو * رصم ضر اب امهلشا ىلا

 !انييفلص .الك نا مث 6 ةعوتج ره لنع ادعق و دعاس كلذكو

 21 * ةأانهاو شيع بيطا يف لامجعلا عيدب و وض

 تافللا مداه 3 انا نا ىلا نوناخ ةلود مم ىلءعاس

 توميال يزلا يلا نادبسف « تاعامجلا قرغمو

 وهو ثومل اب مهيلع ئضق و قلخ/ا قلخو

 « ءاهتنا البرخأ و ءادتبا الب لوا

 فيس ثِنلدح مانيلا ئهتناام هرخأ| له

 ملعا هللاو لامجلا ميدبو كولملا

 ١
 تسلا عبط باهولاهللا نوعب
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